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شو عرصبرنارد

شو. برنارد جورج العاملي، اإلنجليزي، األيرلندي، بالكاتب وجيز تعريف الرسالة هذه يف
أشياء، يف يخالفه وقد أشياء، يف عنه يتخلف وقد أشياء، يف عرصه يسبق قد والكاتب
الذي والعرص الكاتب بني بد فال األشياء. جميع يف االنفصال كل عنه ينفصل ال ولكنه
تفكريه. وقواعد أدبه مصادر عىل واالستدالل به التعريف لتمام نعرفها صلة من فيه ينشأ
املعالم كثري عهٌد وهو عرش، التاسع القرن من األخري النصف يف شو برنارد نشأ وقد
تحيط ظاهرة ِبِسَمة منها ميدان كل يف يتسم ولكنه العامة، الحياة ميادين يف األطوار كثري
الثقافية» «البطانة لتصوير يكفي ما الظاهرة السمات هذه ويف عليه، تدل أو حولها بما

تفكريه. وقواعد أدبه مصادُر — ثَمَّ من — بها وارتبطت شو، نشأة بها ارتبطت التي
المارك مذهب وأهمها املتعددة، بمذاهبها التطور فكرة غلبت الطبيعي العلم ميدان يف

داروين. ومذهب
املسائل عىل وتطبيقها النفسية، الدراسات مباحث غلبت األخالق ميدان ويف
وتفسري املرأة كطبيعة الجنسية املسائل وعىل االجتماع، وروح كالجريمة االجتماعية

والخفية. الظاهرة الجنس بغرائز عامة األخالق
الفردية الحرية وإىل عامًة الحرية إىل الدعوة غلبت واالجتماع السياسة ميدان ويف

الخصوص. عىل

وأهمها واالرتقاء، التطور مذاهب يف ويساجل يجادل كله األوروبي والعاَلم شو برنارد نشأ
باالنتخاب يقول الذي داروين ومذهب الحياة، بدفعة يقول الذي المارك مذهُب َم تقدَّ كما

األصلح. وبقاء الطبيعي



شو برنارد

المارك فمذهب السلب، إىل أقرب والثاني اإليجاب إىل أقرب األول أن بينهما والفرق
بلوغ من به وتمكَّنت فطال عنقها؛ يف كلها قواها جمعت بأنها الزرافة عنق طول يفرسِّ

الفناءُ. بها لَحلَّ ذلك ولوال الشجر، ذؤابات يف الطرية األوراق
كان فما العنق، طول يف الزرافات بني بالتفاوت عنقها طول يفرسِّ دارون ومذهب
العنق قصري منها كان وما ذريته، وبقيت فعاش العايل الورق أدرك العنق طويل منها

ذرية. له تَبَْق ولم فانقرض الطعام فاته
املفكرين دعوات يف واضح قوي أثر مذاهبه اختالف عىل التطور لفكرة كان وقد
اإلنسان، إىل ترقى القرد أن فَظنَّ — نيتشه أخطأ كما — فهمه بعضهم وأخطأ والفالسفة،
النسبة وأن األعىل! اإلنسان ومعناه السوبرمان، إىل النحو هذا عىل سيرتقى اإلنسان وأن
تركيب يف والقردة الناس بني النسبة عىل ستزيد الحارض واإلنسان السوبرمان هذا بني

العقول. تركيب أو األجسام
األخرية السنوات خالل فرنسا يف الفلسفية املذاهب أشهر إىل التطور فكرة وتطرقت
التطور هما: كلمتني، يف يتلخص الذي برجسون مذهب وهو عرش، التاسع القرن من
ال زمن يأتي حتى املادية باألجسام عالقتها يف تتطور الحياة قوة أن وخالصته ق، الخالَّ
نظرية فامتزجت وأعضائها، وأجسادها املادة عن الحي» «الفكر استقالل فيه يُستبَعد

املنوال. هذا عىل برجسون مذهب يف الفكرية املثالية بالفلسفة التطور
نظرية تدخل لم فيلسوف وال أديب وال عاِلم املتحدة والواليات إنجلرتا يف يَبَْق ولم
صمويل وفلسفة مورجان، فلسفة يف ظاهًرا كبريًا أثرها يزال وال تقديره، يف التطور
كان ما عدا واالنبثاق، التطور مذاهب أصحاب من وغريهم هوايتهد، وفلسفة إسكندر،
عىل سبنرس هربرت طريقة عىل الكونية العلل جميع تفسري يف الشامل الشأن من لها

الخصوص.
وإىل األدب إىل طريقها اتخاذ يف أرسعت فقد «السيكولوجية»، النفسية الدراسات أما
لدراسة نموذًجا يصبح أن الروايات أبطال من بطٍل كلُّ فكاد خاصة، بصفة الرواية فن
فرنسا إىل دستيفسكي، يكتب كان حيث روسيا من الروائي األسلوب هذا وذاع نفسية،

ومرسحياته. مالحمه ينظِّم أبسن كان حيث النرويج إىل بورجيه، يكتب كان حيث
نفسية، ناحية من البحث تناوله إال — وجماعات آحاًدا — الناس من نوع يَبَْق ولم
العبقري، ونفسية الجماعة، ونفسية املجرم، نفسية عن: واألدباء واملفكرون العلماء فكتب
النمط هذا عىل والفنية» األدبية «الشخصيات تحليل النقاد وأعاد والعبيد، السادة ونفسية
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شو برنارد عرص

والبواعث، األخالق تعليل به واقرتن البحث، تناوله ما أهم الجنسية الغريزة وكانت الحديث،
بتكوين املرشحة هذه من خاصة «املرأة» وخرجت واالجتماعية، الفنية الحركات تعليل بل
يف عليه كان ا عمَّ الرذيلة ومعنى الخطيئة، ومعنى الغواية، معنى فيه يختلف جديد

اإلجمال. عىل الغابرة العصور وأبناء الوسطى، العصور أبناء عرفه الذي «تكوينها»
القرن من األول والنصف عرش التاسع القرن من األخري النصف إن يقال أن ويمكن
فرويد وعرص جهة، من وأتباعه ملربوزو عرص النفسية الدراسات مجال يف كانا العرشين
كالحب، الحيوية والدوافع كالعبقرية، العقلية للدوافع فأصبح أخرى، جهة من وأتباعه

األقدمني. آراء يف تفسريها غري تفسريٌ

التحرير إىل كلها تنزع اجتماعية، دعوات أو سياسية، دعوات الفرتة هذه يف وظهرت
السادة ربقة أو العرف، ربقة من «الفرد» تطلق التي القيود سيما وال القيود، وتحطيم

ومزاياه. املجتمع بحقوق املستأثرين
الفردية؛ الحرية إىل والدعوة الشيوعية إىل الدعوة بني نفرِّق العرص هذا يف ونحن

الحكومة. حق بجانب الفرد حق تقدير يف يتعارضان ألنهما
الدعوة حركات عرشمن التاسع القرن أواسط يف تُحَسب كانت نفسها الشيوعية أن إال
تستلزم كانت األوىل خطوتها ألن الجماعات؛ طغيان من اآلحاد وإنقاذ الفردية الحرية إىل
وآحاد، آحاد بني تسوية فهي الطبقات، بعض أبناء بها يستأثر التي االمتيازات إنكار
الرفيع. والفرد الوضيع الفرد فيه يتالحق السياسية، الحقوق يف العامة املساواة إىل واتجاه

— السياسة وميادين األخالق، وميادين العلوم، ميادين — امليادين هذه اختالف ومع
وهي واحدة، وجهة إىل اإلنساني بالذهن يتجه مما جميًعا عليها الغالبة النزعات كانت

العموم. عىل املسلَّمة القيم يف النظر إعادة
ما القائمة؟ النُُّظم قيمة ما السلطة؟ قيمة ما الُعْرف؟ قيمة ما اإلنسان؟ قيمة ما
واملعارف املصطلحات قيمة ما املرأة؟ قيمة ما البطل؟ قيمة ما املحرتمة؟ الحقوق قيمة

واآلراء؟
وعمت األمل، مجال اتسع كما السخرية مجاُل األسئلة هذه عن الجواب يف فاتسع

واالصطناع. اإلغراب حد بلغت حتى واالبتداع التجديد يف الرغبة
وتفكريه، أدبه يف النزعات هذه آثار من بعيًدا يكن لم شو برنارد أن القراء وسريى
واالجتماع. واألخالق السياسة مذاهب بهما تناول كما والفن، العلم مذاهب بهما تناول وقد
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نشأته

هذه تصدير يف إليها أملعنا التي للحقيقة مصداًقا تأتي ومنشئه شو بني عالقة كل تكاد
الفنان. أو واألديب البيئة بني الوثيقة الصلة وهي الرسالة،

السيايس، جيله يف ونشأته أبويه، من ونشأته أرسته، يف ونشأته أيرلندا، يف فنشأته
عنرص أو حياته، عنارص من بعنرص وثيقة صلة عىل أولئك كل الثقايف؛ جيله يف ونشأته

والثقافية. الفنية حياته يف وعمله استعداده عنارص من
استُوِرد الذي الشمايل اإلسباني العنرص من تكويني يف أثر «ال النشأة: تلك عن قال
أيرلندي إنني لأليرلنديني. عريًقا أصًال اعتباره عىل الُعْرف وجرى السلع، تُستوَرد كما
وأنا الخصوص، عىل واأليقوسية والكرمولية، والنورمانية الدانية عنارصالزحوف من مثايل
تعتمدن ال ولكن إليه، التشيع شديد الربوتستانتي، باملذهب فخور البيتية التقاليد بحكم
ألن تكفي عليها أشتمل التي اإلنجليزية فإن والئي، عىل ذلك أجل من إنجليزية حكومة
األعىل جدي أن وصحيح الذاتية. بالحكومة عنيًدا ومطالبًا لدوًدا، جمهوريٍّا مني تجعل
وأقولها — عمه وأن دير، رئيسة كانت أخته أن كذلك صحيح ولكْن األورنجيني، من كان

الثائرين.» مع ُشِنق — فخوًرا
مفكًرا منه تجعل ألن كافية عليها اشتمل التي األيرلندية إن أيًضا لقال شو أراد ولو
واالستغالل االستعمار عىل تثور التي الوطنية فإن األجنبية، السيطرة عىل يثور «عامليٍّا»

واالتجاه. املبدأ يف العاملية من قريبة
بهذا تُعَرف فأصبحت السالالت بعض من امتزجت التي األمة أو — واأليرلنديون
ألجأهم الفكاهة. حب مع التمرد ونزعة الرزق، طلب يف بالدأب معروفون قوم — العنوان
وراء والكدح الرزق، طلب يف الرحلة إىل والفقر التمرد وألجأهم التمرد، إىل األجنبي الحكم
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إلخراج البيئة هذه من أصلح فليس املكروه، والسلطان الضنك عىل الفكاهة وأعانتهم املال،
الجماعات. وحياة اآلحاد حياة يف املال برسالة املؤمن الدءوب الساخر املتمرد شو برنارد
النشأة حكم من يُخِرجه ال «إنجليزية» ساللة إىل القديم أصله يف شو وانتماء

اإلنجليزية. السيطرة عىل الثورة يف حتى األيرلندية،
مرصكان يف االستقالل طالب أن الصدد هذا يف يذكروا أن خلقاء، خاصة واملرصيون

البالد. يحكمون كانوا الذين الرتك ساللة إىل ينتمون منهم الكثريون
شكسبري. تأليف من «ماكبث» رواية يف املعروف «ماكدوف» إىل بأصله شو ويرجع
الوسطى، العصور فرسان إىل أمه وجانب أبيه جانب من انتمائه يف خالف ال ولكن
شو» روبرت «السري أحدهم وكان شو، أرسة من بواحد كرومويل حفيدة تزوَّجت وقد
ت تغريَّ كما الحال بهم ت تغريَّ ثم عرش، التاسع القرن أوائل عند دبلن يف مرصف صاحب
جمع يُحِسنوا ولم القديمة، بالثروة االحتفاظ يُحِسنوا لم الذين الفرسان ساللة من بكثري

الحديث. العرص يف مواردها من الثروة
وكان النبالء، أبناء فقراء من كان — شو كار جورج — أبيه إىل األرسة أمر آَل فلما
معاش باع ثم حكومية، وظيفة إىل آله بنفوذ وصل ثم للحديد، مصنع يف يعمل صباه يف
يرتك ولم أفلس، أن يلبث لم متجر إدارة يف له صاحب مع واشرتك إلغائها، بعد الوظيفة

بيته. ومعاش معاشه يف عليه يعول صغري مورد غري له
ويتقي واألزمات، الهموم من ويهرب باللهو، الجد عن ويتشاغل الخمر، يعاقر وكان

استطاع. ما الحسم مواطن
الضحك يف ويستغرق يضحك وظل معزولة، حجرة إىل أوى بإفالسه علم فلما
بيشء. يسمع لم كأنه الحجرة من وخرج القاسية، الصدمة تلك من أفاق حتى والقهقهة
للصالة أرسته يجمع فكان بالتقاليد، واستخفافه للتقاليد رعايته يف عجبًا وكان
نفسه: يخاطب كأنما ويقول يده من بالكتاب يلقي أن يلبث ال ثم التوراة، يف لهم ويقرأ
يومني. أو يوم بعد إليهما ليعود والقراءة الصالة ويقطع … فارغ» كالم … فارغ «كالم
الندم يحس ضمري عىل يدل ولكنه غريب، «خرايف» سبب إىل حظه سوء يعزو وكان
فمزقها، عابرة قطة عىل كالبه من كلبًا فأطلق صباه، يف بالصيد يلهو كان فقد والرحمة؛
والخسائر العثرات من أصابه ما يعزو يََزْل ولم أيامه، آِخر إىل فعلته عىل نادًما يََزْل فلم

الكريه. الحادث ذلك إىل
واحد، أخ غري منهم تعليمه يتمم لم وأختًا، أًخا عرش اثني من واحًدا كار جورج كان

صباه. يف والتعليم باملدرسة الصغري برنارد َد تعهَّ الذي العم هو
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إذا وبخاصة الثقافية، حياته يف أثره يظهر شيئًا ابنه يورث أنه به يَُظن ال كهذا وأٌب
عرصه. يف الكتَّاب أكرب من كاتبًا االبن هذا كان

يف شيئًا يورثه لم وإن شو، برنارد ثقافة يف املرياث ظاهر «مورث» الواقع يف لكنه
رزقه.

تشبث من أشد الخائب النبيل بها يتشبث صفة وهو بالوجاهة، االعتزاز أورثه فقد
النبالء. طبقة يف األعزاء الناجحني

الفنية الصفات من صفة أيًضا أورثه وربما والتقاليد، بالتبعات االستخفاف وأورثه
فإن القصوى، الحرج ومواقف األزمات اجتناب وهي شو، برنارد روايات يف تُالَحظ التي
الشعور. من القصوى الذروة إىل تتمادى وال املواقف هذه دون تنتهي جميًعا شو روايات
السكري، األب هذا من تُستفاد أنها األوىل، للوهلة البال، عىل يخطر ال خصلة أورثه بل
وهوانها، زرايتها ويلمس يعافها وهو نشأ قد فإنه نفسه؛ عىل املسكرات تحريمه وهي:
سنكلري» «أبتون االجتماعية والدعوة األدب عالم يف منهم كثريون، أناس ذلك يف ومثله

املشهور. األمريكي الكاتب
والغناء. املرح بحب ُعِرفت شو أرسة ألن املوسيقى؛ إىل ميله من قليًال أورثه قد ولعله

إىل كأبيه تنتمي — يدللونها كانوا كما بييس أو أليصابات، ليوسندا — والدته كانت وقد
عىل حدباء لها قريبة فكفلتها صغرية وهي أمها ماتت املفتقرين. النبالء أَُرس من أرسة
األستاذ واملوسيقى البيان لتعليمها ودعت النبالء، بنات نشأة أنشأتها الثراء، من يشء
وَمن الشائهات النساء يف معهود هو كما تربيتها يف بالرصامة وأخذتها املشهور، لوجري
يف إال تراه ال ولكنها حيٍّا الفتاة أبو وكان الخصوص، عىل النبالة سمت منهن تصطنع
فتاته واتََّهم جديدة، بزوجة البناء يف فكَّر أن بعد به صلتها انقطعت ثم الحني، بعد الحني

َمِدين. ألنه حبسه؛ عىل وتحريضهم أقاربه وبني بينه باإليقاع
لدعوة واستجابت التمرد، إىل فنزعت ت، والتََّزمُّ الرصامة بمعيشة الفتاة وضاقت
العرشين. نحو يف وهي األربعني نحو يف وهو الزواج، عليها اقرتح حني شو» كار «جورج
عريسها مع العسل تقيضشهر وهي الرجاء بخيبة وشعرت املوعود، املرياث فخرست
من العريس هذا يرشبه ما كثرة املطبخ يف الفارغة القناني كثرة من عرفت فقد لڤربول، يف
أبًدا تعود وال السفن، يف تعمل أن تنوي امليناء إىل الدار من رأسها عىل فهامت املسكرات،
فحمدت وهجرهم، سكرهم يف النواتية عربدة هناك شهدت ولكنها السكري، الزوج ذلك إىل
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مهربًا لها تعرف ال وهي مضض، عىل معه وبقيت األنيس، املهذَّب سكريها من نصيبها
أقربائها. وأكثر أبيها وبني بينها الصلة انقطاع بعد

من املعهودة طريقته عىل برنارد يقول ذلك ويف برنارد، هو وولًدا بنتني منه وُرِزقت
ولم بنتني! بوالدة سبقته التي التجربة هذه إىل يحتاج عبقري ميالد إن واالدعاء: السخرية

برنارد. غري الذرية هذه من بأحد العمر يَُطْل
رخيم صوت لها وكان للغناء، ودراستها للموسيقى دراستها عىل الفتاة وثابرت
وبني بينها قوية عالقة إىل زوجها من وضجرها باملوسيقى شغفها وانتهى مطبوع. وذوق
أن لألستاذ بدا ثم أستاذها، مع وعاشت زوجها، منزل فهجرت … يل» «جورج أستاذها
«البيان» وعنده مسكنها يف برنارد وتركت هناك، به فلحقت اإلنجليزية العاصمة إىل يرحل

عليه. يحرص الذي املوسيقي
اإلنجليزية والعاصمة — يومئٍذ كلها أوروبا وكانت ،١٨٧٠ سنة بَُعيْد ذلك حدث
واالجتماع، والفلسفة والعلم واألدب الفن يف والدعوات باملذاهب تموج — الخصوص عىل

التقاليد. وإنكار التمرد إىل يجنح ومعظمها
بالتصوف يتدينون الذين الروحيون فيها وكان امللحدون، يُّون املادِّ فيها كان
النبات عىل واالقتصار اللحوم اجتناب يف بالرباهمة ويقتدون األرواح، تحضري ويبارشون

املوتى. جثث وإحراق
وإعجابها الصوفية، بدعوتها املعروفة بيزانت آنا الروحية املدرسة رأس عىل وكان

الهندية. بالعقائد
وشيل بريون فكان واألدباء، الشعراء إىل املتصوفني جاوزت قد النباتية البدعة لكن
هذا التزامهما يف الكثريون شك وإن الناس، أمام اللحوم يأكالن وال املذهب، هذا يعلنان

الناس! وراء املذهب
اآلراء عرض يف الفن استخدام إىل الدعوة ومعها إبَّانها، يف االشرتاكية الدعوة وكانت

االجتماعية.
له تهيَّأت الذي الناشئ، األديب عقل فيه يتنفس صالًحا ثقافيٍّا جوٍّا لندن فكانت

شو. برنارد رسالة قبيل من العاملي األدب يف رسالٌة
املوسيقى، تحرتف كانت إذ الثقافية؛ الفنية البيئة هذه صميم تعيشيف أمه كانت وقد
بنتها وفاة بعد الروحية الصوفية بالحركة اشتغلت ثم الغناء، تحرتف الكربى بنتها وكانت
بعض يفعل كان كما األلحان نغمات عىل بروحها تتصل أن عىس ،(١٨٧٦) الصغرى

لألرواح. املحرضين
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وتوجيه فطرته بتوجيه لوالدته َمِدين أنه — نفسه شو يعتقد كما — النقاد ويعتقد
بيئته.

األدبية، عبقريته واألصالة العمق يف يضارع يكاد الذي املوسيقي ذوقه ورث فمنها
ومنها التقاليد، سلطان عىل والتمرد العرف بمخالفة تبايل ال التي الصالبة ورث ومنها
عىل نيفت قد الفاقة ملضانك مراسها طول من الرغم عىل ألنها السليمة؛ البنية ورث
فأصبح النباتية، الصوفية بالدعوة االهتمام تعلََّم فيها عاشت التي البيئة ومن الثمانني،

النباتيني. من

السادس (يف دبلن يف مولده وكان العرشين، يناهز وهو لندن إىل شو برنارد وصل
.(١٨٥٦ سنة يوليو شهر من والعرشين

واالستخفاف التقاليد عىل الثورة غري يف بينهما مشاركة ال اللذين األبوين هذين وبني
الصغري. برنارد درج بالتقاليد،

أقواله ومن الثالثة، نحو يف وهو القراءة وتعلََّم والعينني، الذهن مفتح وهو درج
األميِّني! من فيه كان زمنًا يذكر ال وإنه … قارئًا ُولِد إنه املأثورة

وراء وأممه العالم بالد عن أقاصيصه إىل يستمع فكان بحري، طبيب خال له وكان
البحار.

التوسع عىل والحث املطالعة كتب إىل باإلرشاد يتعهده فكان متعلِّم، عم له وكان
ليلة كألف الصغار، يهواها التي الكتب عىل — العارشة دون وهو — يأتي أن فكاد فيها،
يف عادًة األطفال يقرؤها ال التي الكتب وعرشات الحاج، ورحلة كروزو، وروبنسون وليلة،
التوسِع عادُة تفارقه ولم وشكسبري، وموليري ديكنز وروايات الفنانني كرتاجم السن، تلك

والتسعني. الرابعة أدرك وقد املباركة، شيخوخته إىل ذلك بعد املطالعة يف
برضبه، يهم وراءه وَعَدا يوم ذات هو فطرده املعلم أما مربية. له وكانت معلم له كان
أصحابها تلقى حيث واألزقة الحانات إىل تأخذه كانت ألنها يألفها؛ كان فقد املربية وأما
يف واملفروض املريبة، البيئة هذه يف واألعاجيب املناظر إىل شوقه وتشبع وصويحباتها،
ولع لوال املنازه هذه يُحَرم أن أوشك وقد والخلوات، واملنازه الحدائق إىل تأخذه أنها البيت

حني. إىل حني من البحر إىل إياه واصطحابه بالسباحة أبيه
الحاجة وأعجلته املدرسة، إىل فذهب معلم، أو بمربية له يحتفظوا أن أهله عىل عز ثم
يرود أن األوقات من وقت يف يَنَْس ولم الكبرية، املتاجر ببعض الحسابات قسم يف فعمل
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واستطاع رشائها، عىل يقوى ال التي املصنَّفات واستعارة واالطالع للقراءة العامة املكتبات
يتكلمها. مما أكثر ويفهمها الفرنسية يتكلم وأن واإلغريقية، الالتينية من قليًال يتعلم أن
وأمانته بذكائه رؤساءه وأرىض عرشة، الخامسة نحو يف وهو قوته لكسب عمل
العاصمة يف بأمه ليلحق العرشين نحو يف وهو — تركهم فلما لعمله. ترصيفه وحسن

آسفني. استعفاءه قبلوا ثم كثريًا، راجعوه — اإلنجليزية
هجرها عىل وكانت اإلنجليزية، العاصمة يف بها لحق حني ة ُميَرسَّ أمه معيشة تكن ولم
بينهم برنارد نزول وزادهم بنتيه، ملساعدة وفاته قبل منه ضئيلة معونة عىل تعتمد ألبيه
الرشكات وظائف إىل طويًال ْح يسَرتِ ولم األعمال، ُسبُل عليه تعرست فقد أعبائهم، عىل عبئًا
البطاطس غري له طعام ال زمنًا فقىض «يل»، املوسيقي أمه أستاذ له يختارها كان التي

الفصول. جميع يف يلبسها واحدة بذلة غري كساء وال املسلوق،
عليه فأبطأت والتمثيل، املوسيقى نقد يف الصحف إىل بالكتابة قوته يكسب أن وحاول
بعض منها وأفاد رزقه، يف شيئًا منها يفد لم قصًصا فألَّف القصة، كتابة وجرب ثمراته،
املرسح، أبواب التمثيل نقد يف مقاالته له فتحت وقد واألدباء، القراء من طائفٍة بني الشهرة
النجاح، من يسري غري حظٍّا األوىل خطواته من وأصاب املرسحيات، معالجة إىل َل فتحوَّ
يف مستقالٍّ طراًزا فأصبح وأساليبه، موضوعاته يف وأبدع الباب هذا يف الكتابة عىل فثابر
العقول تساور التي البحث مسائل من مسألًة يَدَْع ولم كاملني، جيلني نحو املرسح أدب
ومشكالت العقيدة، مشكالت عن: فتكلم رواياته، من رواية يف بها أحاط إال عرصه يف
ى تُسمَّ التي الرواية وأبدع العاملية، الوطنية السياسة ومشكالت الحكم، ومشكالت الفكر،
اسمه، ذيوع البدعة هذه ترويج عىل وأعانه مواقفها، وتعدُّد لطولها التمثيلية بامللحمة
ما فيه يستطاع الذي السينمائي العرض َم وتقدَّ وآثاره، مصنفاته عىل الناس وإقبال
إىل «العودة رواية القبيل هذا من رواياته وأهم والتوفيقات، الِحيَل من املسارح عنه تعجز
«اإلنسان ورواية سنة، وستني وتسًعا تسعمائة عاش أنه التوراة يف جاء الذي متوشالح»،
عىل جميًعا ومدارها واألسد»، «أندروكليز ورواية دارك»، «جان ورواية والسوبرمان»،
الحياة. مستقبل يف وأمله اإلنسان ومصري الدين وحقائق الوجود أصل يف فلسفته رشح
ليبنيِّ «سمبلني»، رواية هي لشكسبري روايًة َح نقَّ أنه املرسحي بأسلوبه ثقته من بلغ وقد

شكسبري. وأسلوب أسلوبه بني الفارق
بمقدمة منها رواية لكل َد فمهَّ املرسحية، رواياته نرش يف طريفة عادٍة عىل وجرى
من املرسح يرتاد ال َمن فيه وتغني موضوعها، يف وافيًا كتابًا تكون أن تصلح مسهبة

القراء.
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يكتم ال بل أرباحها، من جناه ملا مرسحياته نجاح إىل ارتياحه شو برنارد يكتم وال
وهو للمرسح الكتابة ترك — هذا —مع ولكنه استطاع، ما منه لالستزادة وحبه للمال هواه
املتحركة؛ الصور دور يف والعرض والرتجمة والنرش التمثيل حقوق من األلوف عليه يدرُّ
الحقوق من عليهم وما لهم ما عامة، والجمهور النساء، بها يعلِّم التي مؤلفاته ليكتب

الحديث. املجتمع يف وطوائف آحاًدا السلوك من لهم ينبغي وما االجتماعية،
أمني إىل وكتب الجائزة فرفض ،(١٩٢٥ (سنة األدب عن جائزتها نوبل لجنة ومنحته

يقول: اللجنة يف الرس

… النجاة بر إىل وصوله بعد السابح إىل أُلِقيَْت التي كالعوامة املال إن

الربيطانية. والجزر السويد بني والثقافية األدبية َالت الصِّ توثيق يف املال بإنفاق وأوىص
الذي أو بالورود املفروش بالطريق يكن لم املرسحية الكتابة يف طريقه أن عىل
كما طويًال والتبديل التنقيح بطلب املسارح أصحاُب أَْعنَتَُه فقد األشواك، من وروده خلت
الروايات، بعض فحظروا كذاك، وأَْعنَتَُهم الرقباء أَْعنَتَُه وقد والتقريع، بالرفض أَْعنَتَُهْم
بحرج يشعر ال املؤلف إن وارين»: مسز «صناعة وهي — إحداها عن الرقيب وقال

الضمري.
«املحظورات» طالب َق تدفَّ اإلنجليزية البالد يف ممنوعة أنها نيويورك أهل سمع وملا
تؤمن ال فتنة تكون أن وأوشكت الدخول، تذاكر عىل واشتجروا املرسح، عىل وطالباتها
بقضها التمثيل فرقة عىل وقبضوا املرسح إىل الرشطة فوثب … والنظام» األمن «عىل
ثم الرواية، يقرأ ريثما القايض فاستمهلهم القضاء، ساحة إىل بها وذهبوا وقضيضها،
االستئناف قضاء من الحكم صدر أن إىل موقوًفا تمثيلها وظل التمثيل، بوقف حكم
تهزأ الرواية إن رواياته: تمثيل يمنعون الذين الرقباء سأله كلما يقول شو وكان بإباحته،
رواية من ما وإنه الناس، بني الشائع الُعْرف هذا باألخالق تقصدون كنتم إْن باألخالق،

املألوف. للُعْرف ونَْقد تصحيح فيها يكن لم إْن تُكتَب أن تستحق
وقلمه، بلسانه ويؤيدهم االشرتاكيني جماعات عىل يرتدد شو كان كله ذلك خالل يف

اإليقاع. حسن الصوت، أخاذ املحرض، مقبول خطيب وهو
الخصوص، عىل جهاده أوائل يف واحد جاذب من أكثر االشرتاكية إىل يجذبه وكان
الثورة منها تعلََّم التي األيرلندية ونشأته القائمة النظم عىل وتمرده فقره إليها يجذبه كان
محافلهم يف وخطب معهم وعمل الفابيني جماعة إىل فانضوى واالستغالل، االستعمار عىل
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البغض ولجاجة العصبية ضيق عن يشء أبعد كانت االشرتاكية دعوته ولكن وندواتهم،
بني محدود مذهب إىل يتشيََّع أالَّ االطالع وسعة األفق سعة وعلمته والشنآن، والحرد
نصيب أقل فيها االشرتاكية الدعوة نصيب أن رواياته عىل فلوحظ واإلصالح، الفكر مذاهب

التعميم. عىل الكربى اإلنسانية الحياة ومسائل والعقائد، األخالق مسائل جانب إىل
فيه املؤثِّرين أن إالَّ العصور، سائر وآداب عرصه آداب من شو قرأه ملا حرص وال
وبرجسون، المارك، األغلب: عىل وهم معروفون، محصورون الحديث العرص مفكِِّري من
أدركه الذي املصور املوسيقي الفيلسوف بتلر وصمويل وأبسن، جورج، وهنري ونيتشه،

والنفوذ. الشهرة أوج يف وهو شو
ق. الخالَّ التطور يف نظريته أخذ وبرجسون المارك فمن

اإلنسان. ومستقبل السوبرمان يف نظريته أخذ نيتشه ومن
االشرتاكية. آراءه أخذ جورج هنري ومن

العرصية. املرأة وحقوق البيت يف ورأيه املرسحية طريقته أخذ أبسن ومن
واالرتقاء، النشوء ملذهب ونقده للفن، نقده يف مقاييسه أخذ بتلر صمويل ومن
أثره عىل بتلر مفكرات من كلمتان أو كلمة تدل وقد املوجزة، كلماته يف الالذع وأسلوبه
القدسمن الروح مع يخطئ أن لإلنسان «خري يقول: أنه ذاك فمن شو، كلمات يف الواضح
يحسب ولكنه بهم، يبايل ال أو الناس بآحاد القدس الروح يبايل فقد املال، مع يخطئ أن

وكفاه.» أغناه مال له كان فَمن جدال؛ وال املال حساب
عىل يجري ال ولكنه خبزنا، يعطينا السماوات يف الذي أبانا «إن قوله: ذاك ومن

التوزيع.» أوقات يف املخابز طريقة
األسلوب، لهذا مختلفة تطبيقات مرسحياته حوار يف أو الثائر مفكرات يف وكلماتشو

األستاذ. توقري من وأكرم أظهر اإللهية للعقيدة التلميذ توقري كان وإن

اإلملام يف — الصغرية الرسالة هذه مثل يف — تغني قد اإليجاز، غاية موجزة عجالة هذه
محالة ال يرتدد سؤاٍل عن تغني ال ولكنها الحافلة، السرية هذه من البارزة بالخطوط
حياته يف الرجل هذا يعيش كيف وهو: عنه، يقرأ أو شو بربنارد يسمع َمن لسان عىل
بني ويتنقل التقاليد، بازدراء يجهر الذي للرجل البيتية املعيشة تكون كيف الخاصة؟
أكثرهن أو وكلهن االجتماعية، النظم عىل الثورة جو أو الفن جو يف النساء من عرشات
الُعْرف أَْرس من باالنطالق ويباهني الشخصية»، املرأة و«حقوق الحر الحب عن يتحدَّثن

الدين؟ وفرائض
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الصورة بني التام التناقض هذا نظن فيما وأعجبها كثرية، شو برنارد أعاجيب إن
التي الحقيقية الصورة وبني وآرائه، ُكتُبه من الخاصة حياته عن قارئه يستوحيها التي

واختربوه. عارشوه َمن كلُّ يعرفها
الُعْرف، عن والشذوذ اإلباحة يف غارٍق رجٍل صورَة وآرائه ُكتُبه من يستوحي فالقارئ

والثروة. الشهرة وسائل له ده تمهِّ بما واملتعة
كل عىل تصدق ولعلها ومعارشوه، صحابته عرفه كما للرجل صورة أكذب ولكنها

عليه. تصدق أن قبل كله، العالم ويف اإلنجليزية، البالد يف إنسان
ذلك نقيض عىل هو بل وامللذات، املتع يف الغارق بالشهوان وال باإلباحي ليس إنه
باملائدة يحتفل وال الخمر يقرب وال النبات عىل يقرصطعامه ف، والتقشُّ النسك إىل أقرب
يف اللزوم كل يلزم الذي البسيط السهل غري األثاث من يقتني وال زينتها، وال طعامها يف

الرحيل. أُْهبَة عىل معسكر يف يُِقيم كأنه االستعمال؛
مؤلفاته، من كلمًة تقرأ ال أنها يعلم وهو (١٩١٣ (سنة توفيت أن إىل أمه مع عاش
الوداع َعها ودَّ حتى جفاء أو خالف وبينها بينه يقع ولم أعماله، من بعمل تحفل وال
األيام. هذه إىل لذكراها َوِفيٍّا وظل وصيتها، حسب عىل جثتها بإحراق فاحتفل األخري،

جميع تشييع يف فعل وكذلك وفاتها، بعد عليها الصلوات أقام أنه أمره، يف والعجيب
كان وما جثتها، عىل الدينية الشعائر إقامة عن وصيتها يف نهت التي أخته ومنهم أعزائه،
من أهون األمر أن يرى ألنه بل املوتى، جثث عىل تقام التي بالشعائر منه إيمان عن ذلك
مصابه. يف يواسونه الذين املعزين شعور سيما وال حوله، َمن شعور مصادمة يساوي أن
حياته يف مهمة غري ومذهبه، ُكتُبه يف مهمة أنها فخالصتها عامة، باملرأة عالقاته أما
الشهوات يف يرى وال مغامسة، ال مراسلة عالقَة يكون أن إال بالحب يؤمن ال وهو وعواطفه،
يف يتالقى كيف ويعجب الشهوات هذه يعاف بل عليه، يتهالك أن يستحق ما الجسدية
ملا الشهوة هذه هوان لوال ويقول: مغامستها. يف الليل قضيا وامرأة رجل النهار وضح

النفايات! أعضاء لها اختريت
تريي، إللن البارعة املمثلة الفن عالم يف أشهرهن كثريات، مع عالقات له كانت
االجتماعية الدعوات عالم يف وأشهرهن بيزانت، آنا الفكرية الدعوات عالم يف وأشهرهن

ماركس. كارل بنات أصغر إلينور
مماتها؛ يوم إىل منه تتعب ولم أزواج خمسة من تعبت إنها تريي إللن عن يقول وهو
عىل بقيت أنها فعًال َ تبنيَّ وقد الجسدية، املتعة بشائبة بينهما الصلة يشوب أن أبى ألنه

عليه. وثناء له تحية كلمة كتبَتْه ما آِخر فكان األخرية، سويعاتها إىل حبه
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شبابه. يف

وكاتبة مفوهة خطيبة املزاج؛ وتقلُّب األطوار غرابة يف مثًال كانت فقد بيزانت آنا أما
واإلشادة الصوفية عن والدفاع اإللحاد عن الدفاع بني ورسائلُها خطبُها تجمع فصيحة،
إال تريد، كانت كما بحياته حياتها ربط إىل سبيل ال متزوجة وهي به هامت وقد بالربهمية،
األطوار غرابة من به اشتهرت ما وتوافق الزواج رابطة عن تعوضها وسيلة إىل لجأت أنها
بامليثاق وإذا بتنفيذه، ويتعهد يوقعه أن منه تطلب مكتوب ميثاق يدها ويف يوًما جاءته …
يفرغ وملا فضحك … بينهما الحب عالقة بتنظيم وتُلِزمها تُلِزمه املطولة الرشوط من جملة
الكنائس جميع تفرضها التي العهود جميع من أصعب امليثاق «إن لها: وقال قراءتها، من
املودة بانقطاع وتؤذنه إليه، تردها برسائله أخرى مرة وجاءته فغضبت الزواج.» رابطة يف
األثر هذا عىل حتى تحرصني أََال ماذا؟ واالمتعاض: للدهشة مظهًرا بها فصاح بينهما،

النار. يف باألوراق وقذف حسن. … مني؟
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ى يُسمَّ العلماء من االشرتاكية الدعوة يف زميل منها أراحه فقد ماركس، كارل بنت أما
فلما زوجته، ماتت حتى معه وعاشت أعزب، أنه تحسب وهي خدعها أفلنج، إدوارد
قبُل، من لها أخت فعلت كما نفسها فبََخَعْت عنها، أعرض بها يتزوج أن عليه عرضت

أوانها. يف الشيخوخة عىل للموت إيثاًرا
مآزق غلبته فقد النساء، مع مغامراته جميع يف نورانيٍّا ملًكا كان أنه شو يدعي وال
املغَرى هو أكثرها يف كان بل مرة، كل يف اإلغراء صاحب يكن لم ولكنه مرة، غري الفتنة

اإلفالت. من يتمكن أن قبل الشبكة به تحيط الذي
سنة يونيو (أول زواجه فعقد األربعني، جاوز أن بعد أبوه ج تزوَّ كما شو ج تزوَّ ثم
فراغ أضجرهن الالئي الوارثات من أيرلندية فتاة وهي تونزند، باين اآلنسة عىل (١٨٩٨
لطالوة شو وأحبت االشرتاكية، بالدعوة نفسها فشغلت وجهة، بغري الحياة وتفاهة الغنى
يف عليه وأشفقت اإلنسانية، واملسائل باإلصالح واشتغاله وشهرته قلبه وطيبة أحاديثه
فاتفقا إياه، مالزمتها طول من سمعتها عىل هو وأشفق مسكنه، يف معيشته وسوء عزلته
باسمه تذكره ال فكانت الزوجية، األلفة بعد له وإكبارها به إعجابها عىل ولبثت الزواج، عىل
العبقري يحب وهنا العبقري، أراد هكذا فتقول: «العبقري» تسميه وإنما عنه، تحدَّثت إذا
حول والطواف بالسياحة تغريه كانت التي وهي تعنيه، َمن السامعون فيعلم يجلس، أن

باألبناء. األمهات عناية به وتعنى األرضية» «الكرة
إليها. يكون ما أحوج وهو الشيخوخة لعزلة وانقطع فقدها ثم

ره صوَّ التي الرائعة الوصفية الصورة تلك يذكر والتسعني الرابعة يف اليوم يره َمن
الطبيعة. وراء مما شخصية «لكأنه قال: حيث — كابك كارل — األكرب التشك أديب بها
الزمن مع تساميه طال ساتري، ونصف إله نصف كأنه يبدو النحافة، مفرط الطول مفرط
وبرشة بيضاء ولحية مشتعل شعر له بالطبيعة. تلصقه صلة كل أنبتت حتى السنني آالف
كيشوت، دون سمات من سمة وعليه إنسان، عني تشبهان ال صافيتان وعينان موردة،
يف ما بكل يهزأ الذي كالعابث يلوح جانب ومن الرسل، هيئة يف يلوح جانب من فهو
منه، خفت لقد الكائن. كهذا مختلًفا كائنًا َقطُّ حياتي يف رأيت وما منها. وهو الدنيا
ولديه بالحياة، يفيض وهو شو، برنارد الشهري أنه يزعم األرواح من روح أنه يل وخطر
الناس من وغريهم رودان، عن أو سرتندبرج عن أو نفسه عن الشائقة األحاديث من آكام

والهول.» بالروعة مقرونة مرسة إليه وإصغاؤك املشهورة، واألشياء املشهورين
يف وصورته الذهن يف صورته بني باملناقضة زائره ظن يُخِلف أنه يزكيه، ما وأحسن
ماذا صاحت: ثم لحظة نفسها فغالبت بيته، يف رأته فرنسية صحفية قالت كما الواقع،
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الطعام. عىل

إىل أنظر بي فإذا اإلنجليزية، البالد يف املتمردين املفكرين أجرأ أرى أحسبني كنت أرى؟
املقلدين. أوساط من حرضي

يتحدث وهو غرائبه يتم الظنون، واختالف الظنون تحقيق من الغاية بلغ وقد واليوم،
نعشه يتبعوا أَالَّ هازًال، أو ا جادٍّ فيويص األحياء، من لحي عنه معدى ال الذي املصري عن
وأرساب والخنازير، والضأن البقر من بقطعان بل والحداد، الحزن شارات يف بالسيارات
بالبياض، كلها موشحات الحي، السمك فيه يعوم وحوض والدجاج، واإلوز الحمام من
من زمالئه بلحوم يشبع أن عىل يهلك أن يؤثر كان الذي الرجل كرامة يف كلها مشرتكات

الحية! املخلوقات
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للغرابة وفاًقا بشو، الجنازات أليق شو جنازة لصارت يوًما الوصية هذه َقْت تحقَّ ولو
الذاهبني موكب بعد نوعه، من ُشوِهَد موكب أغرب قال كما فهي يشء، كل يف يتوخاها التي

نوح! سفينة إىل
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مؤلفاته

تستقصيها: وال أهمها إىل تشري أبوابها، حسب عىل مؤلفاته أسماء من طائفة ييل وفيما

القصصية الروايات

–١٨٨٧) الفنانني بني الحب ،(١٨٨٥–١٨٨٧) معقولة غري عقدة ،(١٩٣٠) املراهقة
.(١٨٨٧) يجتمع ال اجتماعي ،(١٨٨٥–١٨٨٦) بريون كاشيل صناعة ،(١٨٨٨

١٩٤٩ إىل ١٨٩٢ من املرسحيات

القدر، رجل كانديدا، واإلنسان، السالح وارين، مسز صناعة النساء، زير األيامى، منازل
اإلنسان براسبوند، الكابتن ارتداد وكليوباترا، قيرص الشياطني، تلميذ تدرس، قلما
الطب، حرية بربارا، ماجور لزوجها، كذب كيف األخرى، بول جون جزيرة والسوبرمان،
األوىل، فاني رواية السمراء، األغاني سيدة التوفيق، سوء بالنكوبوسنيث، مطلع يتزوج،
إىل عودة الكربى، كاترين الكسري، القلب بيت بجماليون، مغلب، واألسد، أندروكليز
جنيڤة، املليونرية، الصخور، عىل يجود، أن من أصدق التفاح، عربة جوان، سان متوشالح،

منقحة. سمبلني الذهبية، الصالح شارل امللك أيام يف
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ومقاالت فصول

هللا. عن البحث يف الزنجية مغامرات الفن، صحة الكامل، الڤاجنري األبسنية، لباب

سياسية كتب

.(١٩٤٤) للجميع السياسة دليل ،(١٩٢٨) املال ورأس االشرتاكية يف الذكية املرأة دليل
عىل وتعليقات االشرتاكية، الدعوة يف ومقاالت صغرية مرسحيات تقدََّم ما غري وله

حياته. أدوار بعض يف له وتراجم ناقديه، عىل وردود الفنون،
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معقولة»: غري «عقدة روايته مقدمة يف شو قال

وهلمهولتز Tyndall تندال أقرأ وكنت الطبيعية، بالعلوم مشغوًفا كنُت ملا
Bell بل جراهام عمومة بني من يل صديٍق من تعلمته ما عدا ،Helmholtz
الوحيد الرجل — أعتقد ما عىل — كنت فقد والطبيعة؛ بالكيمياء العلم وذوي
ُعَرى عقدت أنني واتََّفَق التليفونية، األجهزة يعرفرشح الذي كلها املؤسسة يف
درس إىل قوي ميل له كولشسرت من «رسمي» محاِرضٍ وبني بيني الصداقة
فالًحا ذلك يف وأفلحت عمله، أداء يف عنه أنوب أن فاستطعت الفطرية، الزراعة

لندن. يف أديسون مسرت لشهرة األساس أقام أنه إيلَّ يَُخيَّل

اإلنجليزية. العاصمة يف أديسون اسم تحمل كانت التي التليفونات رشكة هنا يعني وهو
ينقطع لم فهو مؤلفاته، وشواهد حياته ترجمة تؤيده نفسه عن شو قاله والذي
مطالعة عىل فأقبل السوبرمان فكرة واستهوته عرصه، يف العلمية الحركة متابعة عن َقطُّ
وكاد الحياة، وعلم الطبيعي التاريخ ومنها التطور، بموضوع تتصل التي العلمية املباحث
ودارون والمارك بتلر صمويل ُكتُب سيما وال املوضوعات، هذه يف ُكِتب ما كل يستوعب أن

سبنرس. وهربرت
قوة للحياة يفرض الذي املذهب وهو بتلر، وصمويل المارك مذهب مع هواه وكان
فكرة تعجبه فلم ودواعيه، أسبابه من االستزادة وسائل وتملك التقدم، إىل تسعى «موجبة»
يف فاصًال حكًما االنتخاب هذا وجعل الطبيعي»، «االنتخاب إىل كله األمر وكََّل الذي دارون

غريها. عىل — باملصادفة — امتازت التي األحياء استبقاء
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والمارك بتلر ومذهب املعلوم، التفسري حدود اللتزامه العلم، إىل أقرب دارون ومذهب
واملشاهدات. للتجارب تخضع ال للحياة قوًة لتقديرهما الفلسفية، الفروض إىل أقرب

املذَهبنَْي أقرب هو إذ الحياة؛ بدفعة أو الحياة بقوة القائل املذهب إىل شو جنح وقد
السوبرمان. أو األعىل» «اإلنسان ظهور يف األمل تسويغ إىل

العلمية اآلراء يف مساَهمة لشو نعرف ال الفلسفية، العلمية الفكرة هذه عدا وفيما
املوضوعات. بهذه املختصون بها يأخذ

علماء وبخاصة العلماء، بعض سلوك عىل التعليق قبيل من الصدد بهذا آرائه فمعظم
والعالج. الطب

والخطأ، النقص من سالمتها أو الصناعة» هذه «إعجاز يف األطباء دعوى ينكر فهو
إكبارهم هنا ومن واملوت، بالحياة يترصفون َمن مهابة عىل مطبوعون البرش إن ويقول

تميت. وقد تحيي قد التي الجراحات شيوع بعد الحديث، العرص يف الطب لصناعة
مريضه أن الطبيب إفهامك من جدوى ال «إنه يقول: األطباء» «حرية رواية مقدمة ويف
وجداره، هوائه يف أنقى وبيت أنفع، ومآكل أفضل ومالبس أكثر راحة إىل محتاج الطفل

العقاقري.» إىل حاجته وليست
يف كان «إنه فيها: يقول كلمًة الرواية تلك أبطال من باتريك سري لسان عىل ألقى وقد
،١٨٤٠ سنة يف الَطْلق بالهواء العالج إىل اهتدى بدينجتون جورج ى يُسمَّ صديٌق أبي أيام
نعود واليوم النوافذ، يفتح كان أنه إال يشء لغري صناعته هجر إىل واضطر وأفلس فخرب

يغطيه.» سقًفا لِّ بالسُّ املريض رأس عىل نُبِقي نكاد فال نحن
لترشيح الشديد كإنكاره كريمة، إنسانية سجية كل تسوغه ما الطب عىل حمالته ومن

الحياة. بقيد وهو الحيوان
أن وادعائه والتطعيم اللقاح عىل كحملته سند، بغري يتهجم أخرى حمالت يف أنه إال

الداء. أعراض من عرض لعلها بل الداء، تخلق ال الجراثيم
وقاية كانت وإن الفردية، الحرية يف شو آراء تسوغها ناحية الجربي اللقاح وإلنكار

األخطار. من شابهها وما الوباء أخطار التقاء باإلجبار تسمح كله املجتمع
تقبل ال وهي الجراثيم، حقائق إنكار هي ا حقٍّ بالتهجم تُوَصف التي الناحية أن عىل

السهولة. بهذه اإلنكار
م. التهجُّ هذا يف النقد من شو يَْسَلم وال

العالج وأساليب الجراثيم علم عىل بالهجوم عهده أول يف عذر من يخلو ال ولكنه
األوبئة تعليل يف وباستور كوخ دعوى أنكروا أنفسهم العلماء أن نَنَْس فال واللقاح، بالحقن
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الخالئق هذه تصوير وأن األبصار، أدق عىل تخفى التي املخلوقات بهذه املعدية واألمراض
سنوات. بضع قبل امللموسة الحقيقة مبلغ اإلتقان من يبلغ لم الدقيقة

الرأي مآخذ يف مقبولة املعاذير هذه كانت إن طبعه بمعاذير لشو نعتذر أن ويجوز
كان وقد والكربياء، الدعوى تحدي إىل والنزوع املخالفة إىل النزوع طبعه فمن والثقافة؛

والهجوم. بالتحدي — يقال والحق — يغري مما نشأته أيام يف «العلميني» َعاء ادِّ
عمًال اعتبارها إىل وميله العلمية، بالكشوف استخفافه يف حق عىل شو يكون وقد
جوهرها يف املسألة ولكن وينتظر، يصرب َمن كلُّ عليه يقدر واملثابرة الدأب أعمال من
بما االنتفاع مسألة هي وإنما ذاك، مكافأة أو املكتشف هذا كفاءة يف البحث مسألة ليست
التي العقلية الكفاءة قلة مع العظم يف غاية عظيمة العقار منفعة تكون وقد يكتشفون،
عىل الباحثون إليها اهتدى التي العقاقري من بكثري الناس انتفع كما كشفه، عىل أعانت

انتظار. غري وعىل قصد غري
لداللته االعتبار؛ مَحلَّ سامعيه عند ويحلُّ يُسَمع رأي فهو العلم، يف شو رأي كان وأيٍّا

األذكياء. من النوابغ عقول يف العلم هذا موقع عىل — األقل عىل —
هللا خلقه فقد بابه، غري يف مساهمة فتلك العلمية، املباحث يف يساهم «شو» أن أما
أو التجريبية العلوم من منحاه كان ما كائنًا العالم بذهن يخلقه ولم املفكِّر، الفنان بذهن

األخري. الزمن يف تلتقي كادت وقد الرياضية، العلوم
بأقيسة يأخذ الريايض والعقل الخارجية، الحقائق بتجربة يأخذ العلمي فالعقل
التجارب عند يقف وال والفطنة، والتحليل بالذوق يأخذ الفني والعقل الذهنية، الفروض

املشهورة. والفروض امللموسة
يستخدم لم «إنه األطباء»: «حرية روايته مقدمة يف الرياضية قدرته عن شو قال وقد

خطأ.» بغري أربعة مربع يستخرج أن يضمن وال لوغارتًما، َقطُّ
غري ذهن عىل تدل وكلتاهما لها، االدعاء يف كمبالغته نفسه عىل اإلنكار يف ومبالغته
العلوم يف قوله يُسَمع فنان ذهن هو إنما املجرب، العالم ذهن وغري املقدر الريايض ذهن

فنان. أنه سامعوه ينىس وال والفروض،
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املوسيقى، فن ثم يشء، كل قبل املرسح فن هو شو عىل الكالم سياق يف بالفن واملقصود
الفنون. سائر ثم

املرسحيات. يف مستقلة مدرسة صاحب وشو
يف أبسن من نطاًقا أوسع ولكنه أبسن، هنريك النرويجي بالشاعر يقتدي إنه نعم،

آَخر. جانب يف نطاًقا منه وأضيق جانب،
الحكم، ونظم الفلسفة، مسائل من الفكر يتناوله ما كلَّ مرسحياته يف شو تناول فقد
طاقته يف يكن ولم أبسن يبحثها لم أموٍر يف القول وفصل والسياسة، املجتمع ومشكالت
التي املرسحية املالحم من أبدعه بما القصار الفصول قيود من التمثيل وأطلق يبحثها، أن
الِفَرق عند املالحم لتلك شفيع خري األدبية منزلته وكانت الطوال، الصفحات تستغرق
روايات ظهرت ملا املنزلة تلك فلوال املتحركة. بالصور أو باملرسح تشتغل التي التمثيلية

البيضاء. اللوحة أو املرسح عىل الضخامة بهذه
فقرية فهي األفكار، وعرض الحوار حسن تنحرصيف تكاد مرسحياته يف شو ومزية
رواياته يف تلقى أن تحاول وعبثًا وتلوينها، «الشخصيات» تكوين يف فقرية املواقف، يف
التي املحكمة كاملواقف موقًفا أو وسفوكليز، وموليري شكسبري كشخصيات شخصيًة
بغري املواقف تلك أحكمت أنها إلينا يَُخيَّل خفية، مهارة يف الشعراء أولئك لنا يعرضها
ُمرتَّب حواٍر أو تقال كلمٍة من فهو مضحكات أو محزنات من شو روايات يف فما عناء.
واحد، بمعنى ناديٍّا لنا فتح أو مرسًحا لنا أقام إنه نقول أن ولنا واملجيب، السائل بني

توءمان. شو روايات يف والحديث السمر ونادي فاملرسح
والكربى — األخرى تجديداته من «إن شو: روايات عن البديع مقاله يف رششل يقول
التجاوب عىل أو والشخصية، الشخصية بني التجاوب عىل مرسحياته يف يعتمد ال أنه —



شو برنارد

الخواطر وبني والحوار، الحوار بني التجاوب عىل فيها يعتمد ولكنه والبيئة، الشخصية بني
شديدة مرسحية بقوة تارًة بينها، فيما تتصارع شخوًصا خواطره فتصبح والخواطر،
تقوله، بما عائشة — قليٍل استثناءٍ مع — اإلنسانية شخوصه وتصبح ذلك، بغري وتارًة

تعيش.» ذلك مع ولكنها تعمله، بما عائشة وليست
إن القائلني: قول إليه ويضيف النقد هذا يتقبَّل شو تلميذ «جود» والفيلسوف
النقد هذا إن يقول: ثم ودعواته. آراءه فيها ينفخ أبواًقا تكون أن تعدو ال شو شخوص

الشخوص. وجميع املؤلفني جميع عىل يصدق ألنه حاصل؛ تحصيل
مجرد بل حية، أفراًدا ليست الشخوص أن بها أُِريَد إذا التهمة بُْطَالن أن «إال
ودجيون، ديك، كأسماء: أسماء رسد إظهاره يف يكفي الحاكي، كقوالب صوتية تسجيالت
شوتوفر، وكابتن جون، والقديسة وكانديدا، ديوبدات، ولويس، ونفليث، سيسيل، والدي
كما أحياء أفراًدا نذكرهم ونحن التأليف، بحق ال الحياة يف بحقهم شخوصيعيشون وهم

«… وديكنز شخوصشكسبري نذكر
غري الصفات من صفٍة يف فارق إىل يرجع قد الشخوص تمييز أن جود ينساه والذي
ما لطول بينها نفرِّق التي املتحركة الصور رسوم بني كالفارق الطبيعية، الحياة صفة
بني التمييز بها يحدث التي النفسية املالمح من الصور تلك َخَلْت وإن صورها، يف نعهدها

وإنسان. إنسان
لنا يرسم أيًضا فهو أبسن، هنريك أستاذه عن يختلف ال يكاد الخصلة هذه يف وشو
االختالف وإنما الحوار، عبارات من لها ما بمقدار الحياة من ويعطيها شخوص، يف أفكاًرا
تارًة منه أكرب فشو آَخر، جانب من النطاق وضيق جانب، من النطاق سعة يف بينهما
وتعدُّد موضوعاته سعة من إليه أرشنا ما هو شو امتياز وموضع أخرى، تارًة منه وأصغر
املالحم ينظم شاعر هو إذ املوضوع؛ لباب يف ال األداء عبارة يف أبسن امتياز وموضع آفاقه،
قليل. وال كثري نصيب الشعر من له يكن لم وشو املطبوع، السلس الشعر من قصائد يف
تُحَسب فكاهية، غزلية مقطوعات غري منه يعلن فلم الشعر، ينظم أن شو حاول وقد
فقال عنه، وعدوله الشعر محاولته عن وُسِئل األطفال، ملحفوظات يُنظم الذي الشعر مع
منع لو عذر وهو يعنيه، ما فيه يقول وال القافية به تحكم ما عليه يميل رآه ألنه تركه إنه
بالشعر يعربِّ أن يستطيع ال ألنه بشاعر؛ ليس َمن عذر ولكنه كله، الشعر المتنع شاعًرا

يريد. عما
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ونستن. كلري جارته عمل من فحمية صورة

يقال أن فيها يصح لم وإن املرسحيات، يف منزلته تيل املوسيقية التعليقات يف شو ومنزلة
التعليقات. هذه يف مدرسٍة صاحب إنه

التي امللحنات من فائدته وأن أمه، من موروثة ملكة املوسيقى سليقة أن ويظهر
من استفادها فائدة كل من أكرب — ڤاجنر سيما وال — املوسيقيني نوابغ وضعها
ملحنات أنها مرسحياته عىل يغلب إذ والكتَّاب؛ الشعراء كبار وضعها التي املرسحيات
هنا النكتة ينتظم سمط وأنها واأللحان، األغاني عن والكلمات النكات فيها تنوب لفظية
شتى يف املوقعة األلحان النتظام سمًطا امللحنات جعلت كما هناك، املسكت والجواب

املناسبات.
اص القصَّ يعجز حيث من نفسه الشعور إليك تنقل أنها املوسيقى يف شو واعتقاد
كالحالة حالة غمرتنا املوسيقية الرواية إىل أصغينا إذا وإننا بوصفه. فيكتفى نقله عن
إىل نفذت «إنني يقول: وهو اللحظة، تلك يف عليه واستولت البطل، بنفس جاشت التي
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بيتهوفن، واملوسيقي فردي واملوسيقي دونيزتي املوسيقي طريق من وشيلر هوجو فكتور
«… شومان طريق من جيتي وإىل هاندل، طريق من التوراة إىل ونفذت

يعطونها بل حقها، املوسيقى يبخسون ال منكرين الرأي، هذا عىل يعقبون والذين
عن التعبري يف مهمتها يحرصون وال لذاته، مقصوًدا غرًضا ويجعلونها الحق هذا فوق

للكالم. أداة أو بكالم وليست مستقلة» «حياة عندهم وهي األخرى، األغراض
ًا معربَّ «شيئًا نفسها هي تكون قد كما معربًا، تكون قد املوسيقى أن اعتقادنا ويف

عنه».
الشعور وتناسق انتظامها، حاالت يف للنفس صورة كانت إذا إال كذلك تكون ال وهي
أكثر املثابة بهذه وهي فيه، نعيش الذي الكون نظام وبني بينها النغمات وتطابق فيها،
الوجود وعالم الرسيرة عالم بني املطابقة هذه غري عنه تعرب ما هناك ليس ألنه تعبري؛ من
حكاية كل عن بها وتغنينا تحكيها التي املوسيقى أندر وما مطابقة! من أندرها وما كله،

سواها!
اإلجمال، عىل الفنية اآلثار بنقد معه واشتغل زمنًا، املوسيقي بالنقد شو اشتغل وقد
حاول التي الطبية» «املرشحة من الفني النقد أنقذ أنه الباب هذا يف العظمى ومأثرته
نورداو» «ماكس طليعتهم ويف عليها، ويقرصوه إليها يردوه أن العلماء النقاد بعض
فيه أنحى الذي واالضمحالل»، «االنحالل كتاب صاحب املعروف املفكر الكاتب الطبيب

والتحليالت. الوصفات ولغة املرشطة بسالح والفنانني األدباء من عرشات عىل
كتاباته من «يشخصها» كما املرض أعراض الفنان عىل يثبت أن نورداو َهمُّ وكان

واالنحالل. بالشذوذ فنه عىل يحكم ثم حياته، وترجمة
عىل الشذوذ إثبات ألن األخطاء؛ كثرية املزالق، كثرية الطريقة هذه أن الواضح ومن
بعلة اإلحساس وتعليل الرتكيب، بشذوذ يقرتن املزايا شذوذ بأن القول عىل يزيد ال النوابغ
وال اإلحساس، لفرط علة الجلد ورم يكون فقد ينفيه، ال — فزيولوجية أو — مرضية
األملاس إن قائل يقول وقد موجود، غري به املحسوس وأن باطل اإلحساس أن هذا يعني
العاهة صاحب «أن الناس فهم وقديًما نفيس، األملاسجوهر أن بذلك ينفي وال الفحم، من
من الجديد األسلوب هذا يكن فلم األرسار، من رس واملعتلني املختلني أن وفهموا جبار»،
األدباء عىل تسليطه هو فيه الجديد بل مجموعه، يف جديًدا واألدب للفن الطبي» «النقد

الدواء. ووصفات املرشحة طريق من آثارهم إلنكار والفنانني
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تمثيًال، بها ومثَّل عصًفا، بها فعصف النقدية املدرسة لهذه شو برنارد تصدى وقد
َفجٍّ كل من املقرتحات فجاءته الخصوص، عىل واألمريكية اإلنجليزية البالد يف عليها قىض
واآلثار. املباني ونقد والتماثيل الصور ونقد الشعر نقد ومنها الفنون، نقد يف للكتابة

تصحيح يف فضله من أكرب فضًال له ل تسجِّ لم األبواب هذه يف النقد تفصيالت أن إال
األمني. مكانه إىل الطبي النقد أو العلمي النقد ورد الطريقة، وتمحيص املقاييس

فيه يمرتي قلما النقاد بني باتفاٍق النقد وعالم الفن عالم يف هو مكانه تقرَّر وقد
ناقدان.

الفنون سائر يف وهو رأي، صاحب املوسيقى يف وهو عمل، صاحب املرسح يف فهو
طبقة إىل به يرتقي وال االختيار، يُحِسنون الذين «املستنفدين» بني يسلكه ذوق صاحب
من حظ الفنون، سائر يف وذوقه املوسيقى، يف ورأيه املرسح يف وعمله قني، الخالَّ املنتجني

يجتمعان. ما وقليًال الناقد، الفنان إليها يطمح التي الحظوظ أوفر
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ال ولكنه عليها، والتفاهم الحقائق فهم إىل الوحيدة وسيلتنا هو العقل بأن «شو» يدين
الحقائق فهم عن قارص رأيه يف ألنه الحقائق؛ جميع لفهم كاٍف وحده العقل بأن يدين

األشياء. بأصول تتعلق التي األبدية
يستطيع العقل «إن يقول: ذاتية» صورة عرشة «ست عنوانها جعل التي رسائله ويف
للوصول — األجرة سيارة أو الرسداب أو الرتام أو الحافلة —طريق طريق خري لك يبنيِّ أن
إىل الذهاب تطلب أن ينبغي ملاذا لك يبنيِّ أن يستطيع ال ولكنه پوتني، إىل پيكادليل من

پيكادليل.» يف البقاء من بدًال پوتني
أو الطريق، ذلك إىل تحركك التي البواعث لك يبنيِّ ال ولكنه الطريق لك يبنيِّ فالعقل

والغايات. املبادئ لك يبنيِّ وال الوسائل لك يبنيِّ أخرى بعبارة
والفصول املرسحيات بكتابة اشتهر بل أبوابها، من باب يف بالفلسفة، شو يشتهر ولم
الذين إىل حني بعد حينًا بها يفيض التي املستغربة األجوبة وبعض الالذعة، االنتقادية
والولع والتقريع السخرية من هذه أجوبته تخلو وقلما العامة، األمور من أمٍر عن يسألونه

باملخالفة.
الطبيعة» وراء «ما فلسفة ومنها بأجمعها، الفلسفة مسائل تناول قد الواقع يف ولكنه
والحكام. الحكومات أنواع من بها يتصل وما السياسة وفلسفة واألخالق، االجتماع وفلسفة
يف تناولها كما رواياته، شخوص بني يدور الذي الحوار يف املسائل هذه تناول

الروايات. تلك بها يصدِّر التي املطولة املقدمات
يعتقده ما تمييز يصعب أو التحقيق، عىل الفلسفي مذهبه استخراج يصعب ولهذا
آَخر. شخص بلسان عليه ويرد الرواية، شخوص من شخص لسان عىل يلقيه وما هو
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التسخيف، أو التوكيد من يتخلله بما اعتقاده لنا يميِّز الذي هو وحده الكالم فأسلوب
وأمكن غريه، واعتقاد اعتقاده َ تبنيَّ مقدماته يف يرشحها التي آراءه الكالم هذا وافق فإذا
معرض يف الروائية الشخوص ألسنة عىل يلقيها التي األفكار وسائر أفكاره بني الفصل

األفكار. وتباُدل املناقشة
الفلسفة يف مذاهبه نستخلص ومساجالته وفصوله مقدماته بني املقابلة هذه ومن
وما اإللهية والفكرة والتكوين الخلق مسائل األبدية: املسائل يف فلسفته وأولها بأنواعها،

الطبيعة». وراء «ما بفلسفة تسميتها عىل اصطلحنا التي املباحث من إليها

الطبيعة وراء ما فلسفة (1)

مطَلق بإله يؤمن ال ولكنه موضوعاتها، اختالف عىل شو كتابات يف كثريًا هللا اسم يرتدد
األشياء. لجميع خالٍق اإلرادة،

الفكر عىل مسيطرة مادة كله الوجود بأن يقول وال املطَلقة، باملادية يؤمن ال كذلك
والحياة.

بإرادتها، تتطور إنها ويقول الحيوية»، «القوة يسميها مادية غري بقوة يؤمن بل
يأتي إنما الفكر معارج يف الحيوية القوة هذه ارتقاء وإن تطورها، يف لها عدو املادة وإن
الذي لالرتقاء نهاية وال واملثابرة، والتكرار والتصحيح الخطأ طريق هو واحد، طريق من
القدرة إىل مراحله من مرحلة كل يف وتتطلع تسلكه فإنها الطريق، هذا من الحياة تبلغه
من تُحَىص ال التي املاليني بعد األزمان من زمٍن يف تبلغهما وقد املطَلق، والعلم املطَلقة

السنني.
القدرة إىل التقدم «إن متوشالح»: إىل «العود الكربى روايته يف برانكلن لسان عىل قال
جازفنا ولو عليه ندأب الذي املسعى هو أكرب، وعلم أكرب قدرة إىل املطَلق، والعلم املطَلقة
هو إنه غريه، يشء وال كله املسعى هو والتطور متاع. من فيها ما وكل بالحياة سبيله يف
هذا يف تقدُّمه بمقدار إال الضئيلة الجرثومة عن اإلنسان يرتقى وما اإللهية، إىل السبيل

السبيل.»
املادية؛ باألجساد تلبست الحيوية القوة أن عنده التطور خطوات من خطوة وأول
أفراًدا الحيوية القوة فأصبحت عليها، إرادتها وإمالء املادة معاركة من وتستفيد لتعمل

أجزائها. بني تفرق ال مجتمعة جملة كانت أن بعد متفرقة
وتعاديها. تقاومها التي للمادة الحية اإلرادة عالج من وتقدََّم «الفكر» وظهر
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وكل العادة، مجرى تجري ثابتة تجربة وكل ثابتة، تجربة فيها تتقرر معالجة فكل
التفكري. وتتعود الحياة بها فتهتدي األخرى العادات مع تتجمع عادة

حائل، وال قيد بغري االنطالق عن وتصده الفكر تعوق أن طبعها من املادة ولكن
واعتماد العوائق هذه من الخالص طلب إىل الحياة إرادة بتنبيه التعويق هذا وينتهي
وتخطئ الطلب، وتكرر تطلب تزال فال األجسام، عن مستقالٍّ املجرد «الفكر» عىل الحياة

تريد. ما تبلغ حتى والتصحيح الطلب عىل وتثابر الخطأ، وتصحح
جميع من املطَلق املجرد الحي الفكر غري الحية األجساد هذه من يبقى ال ويومئٍذ

القيود.
الجديد: واملولود «القدامى» لسان عىل أيًضا متوشالح» إىل «العود رواية يف قال

لسلطان معه خاضعون فنحن املستبد، الجسد بهذا مرتبطني دمنا ما إننا القديم:
هذا. أجل من غايتنا تتحقق وال املوت،
غايتك؟ هي وما الجديد: املولود

خالًدا. أصبح أن القديم:
«الفكر غري يشء يبقى وال «أناس» فيه يبقى ال الذي اليوم يأتي سوف القديمة:

املجرد».
األبدية. الحياة هي وهذه القديم:

وحواء: الحية لسان عىل يقول بعينها الرواية من األول الكتاب ويف

تزال وال تتخيل، ما وتريد تشتهي، أنك تتخيل والتكوين. اإليجاد بدء التخيل الحية:
تريد. ما تخلق حتى

يشء! ال من شيئًا أخلق وكيف حواء:
الصلب اللحم من العضلة هذه إىل انظري يشء. ال من يُخَلق أن بد ال يشء كل الحية:
رأيتك يوم شجرة تسلُّق عىل قادرة تكوني لم إنك هناك. قبُل من تكن لم إنها ذراعك. عىل
هذه يشء ال من خَلَقْت وإرادتك وحاولت، أردت ثم وحاولت أردت ولكنك األوىل، للمرة

اشتهيت. ما لبلوغ ذراعك يف العضلَة

املجرد، بالفكر الحياة تتحقق فسوف اإلرادة، عىل بعيد مطلب شو مذهب يف وليس
بعد باملحاولة الحواس وسائر والسمع والنظر الحس ق تحقَّ وكما نفسه، الفكر ق تحقَّ كما

التصحيح. بعد والتصحيح املحاولة،
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عىل وأرصرت تنظر، أن وأردت عينان لك تكن لم «إن يقول: الرواية تلك مقدمة ويف
السمكة أو الخلد أراد كما وأردت عينان لك كانت وإن عينان، لك ُوِجدت النظر محاولة

عينيك. فقدت تنظر أَالَّ األرض تحت تعيش التي
تجمع أن حبك من ويبلغ الشجرة، رءوس عىل الطرية األوراق طعم تحب كنت وإذا
كعنق طويلة عنق النهاية يف لك تكون فسوف وتطيلها، لتمدها عنقك يف كلها إرادتك
متناولنا يف حقيقة ولكنها حولهم، ملا ينتبهون ال مَلن األمر أول سخيًفا هذا ويبدو الزرافة.
ولًدا أصبح قد املتعثر الطفل شاهدنا كلما بعينها املحاولة هذه تحقيق ونشاهد جميًعا.
يف مصدوًما أو الذقن مسلوخ رجًال شاهدنا وكلما القامة، منتصب قدميه عىل يميش
وليست االنزالق. يف البارعني أو الدراجات راكبي من أصبح قد الثلج عىل رأسه مؤخرة
إن فإنك فيها؛ عمله يعمل الذي هو وحده التدريب كان إذا متصلة مستمرة الحركة هذه
بل انتهيت، حيث إىل الثاني الدرس يف تعود ال درس بعد درًسا الدراجة ركوب يف ْمَت تقدَّ
فجأة نجحت قد كأنما نجحت قد أخريًا بك وإذا مرة، أول ابتدأت حيث إىل ظاهًرا تعود
شاعر غري الجديدة القدرة هذه تبارش أنك باملعجزة ذلك من وأشبه رجعة. وال نكسة بال

… إليها ملتفت وال بها
به تتلبس كعضٍو جسدي نسيج شك بغري فيك وُخِلق جديدة، قدرة فيك ُخِلقت لقد
بقاء أو البيئة النتخاب محل هنا فليس اإلرادة، بمحض كله ذلك أتممت وقد القدرة، تلك
بل البقاء، معركة يف غريه عىل له فضل ال الدراجة ركوب يتعلم الذي الرجل ألن األصلح؛
يحاولها زال وما أرادها، أنه إال سبب لغري جديدة عادة اكتسب وإنما ذلك، عكس عىل

تكوينه.» إىل أُِضيفت حتى

وهو علمي أحدهما مصدرين: من فلسفته يستمد «شو» أن املتفرقات هذه من وواضح
«التطور بنظرية القائل «برجسون» مذهب وهو فلسفي واآلَخر واالرتقاء، النشوء نظرية

الحياة. بدفعة األحيان بعض يف يسميه ما أو الخالق»
مذاهب من مذهب كلِّ عىل كاالعرتاضات كثرية «شو» فلسفة عىل واالعرتاضات

خاصة. األشياء وأصول الخلق مسألة حول يدور فيما الفالسفة
عىل اإللهية الفلسفة يف يخالفه ولكنه باألستاذية، لشو يعرتف َمن املعرتضني ومن

املشهور. اإلنجليزي الفيلسوف «جود» كاألستاذ التخصيص،
من ينتظر كما فلسفية أسباب عىل يَبْنِِه ولم علمية، أسباب عىل اعرتاضه بنى وقد
من الثاني القانون عىل شو فلسفة نقض يف فاستند فلسفية، مسألة يف يتكلم فيلسوف
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زيتية». «صورة من شمسية صورة

من تترسب الكون يف الحرارة أن وفحواه ،Thermodynamics والحركة الحرارة قوانني
فتبطل الحرارة، درجة يف كلها األجزاء تتساوى حتى الحرارة يف دونه ما إىل الحار الجسم
املؤثرات. من غريها أو الحياة ملؤثرات محل فيه يبقى فال بالشلل، الكون ويصاب الحركة
للحياة وليس املصري، هذا من لها نجاة فال الكون من جزءًا الحيوية القوة كانت فإذا
الغاية إىل الفكر يرتقى فكيف املادية. واألجسام املادة شأن غري النهاية يف شأن للفكر وال

األجساد؟! وعىل املادة عىل تعلو التي
ببقاءٍ املجرد الفكر استقالل من «أوًال» مانع ال ألنه حاسم؛ غري نرى فيما واالعرتاض

املادية. األجساد بقاء غري
قوانني من اآلن املعروف عىل بناءً الكون يف الحركة بفناء للجزم «ثانيًا» موجب وال
الحرارة عن نعلمه ما وكل والطاقة، الحركة بدأت كيف اآلن حتى نعلم ال فإننا الحرارة؛
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بالفضاء؛ أحيانًا يسمونه وقد باألثري، يسمونه أجزائه بني اختالف ال وسط يف حركة أنها
والصفات. الخواص يف والفضاء، األثري بني َقطُّ فرًقا يعرفوا لم ألنهم

فما واألجزاء، الجوانب املتساوي املستقر الساكن األثري مع الحركة نشوء جاز فإذا
الكون؟ أنحاء يف الحرارة تساوي عند الحركة بفناء للجزم املوجب هو

والحركة؟ الحرارة فيه وُوِجدت الضوء فيه ُوِجد وقد متساويًا، األثري أليس
مصدرها وهو األول، الحرارة مصدر هو املتساوي األثري هذا أن الجائز من أليس

أخرى؟ كرة يعيدها الذي
جواذب من املطَلق املجرد الفكر يناسب الكون أنحاء يف التساوي أن الجائز من أليس

املادية؟ الحركة
جائز. أولئك كل

تطور يف شو مذهب ببطالن للجزم موجب فال مستحيًال، منه يشء يكن لم وما
الحياة.

السبب هذا غري سبٍب عىل اعتقادنا يف يعتمد شو مذهب عىل القوي االعرتاض إنما
جود. األستاذ عليه اعتمد الذي العلمي

مذهب تزعزع أنها نعتقد التي وهي فلسفية، أسباب عىل الفلسفة بنقض وأحرى
متني. سند بغري وترتكه شو

تشمل ال متطورٌة ناقصٌة قوٌة بها يقول التي الحياة قوَة أنَّ شو كالم من فاملفهوم
املوجودات. جميع

من الكون يف قائمة أزلية وليست بذاتها، الوجود واجبة ليست فهي كذلك دامت وما
إيجادها؟ كان مادة أيِّ ومن أوجدها، الذي فما األزل. قديم

مدينة وإنها الخطأ، سبيل عىل الكونية املادة هذه من ُوِجدت إنها شو يقول أن يجوز
الحياة. تقصدها ولم املادة تقصدها لم التي للمصادفة بوجودها

حياة وكل خلق كل مصدر هو الخطأ أن يتصوره أن العقل عىل يشء أصعب ولكن
األصول. جميع إليه ترتد الذي األصل هو وأنه الوجود، هذا يف فكر وكل

خطأ نفسه التصحيح يكون وأن الخطأ، عىل يشء كل نبني أن الصواب من فليس
املصادفات! أخطاء من
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الدين (2)

القرن ألبناء جديدة ديانة يصبح ألَْن صالح ق الخالَّ التطور أن شو يزعم حال أية وعىل
العرشين.

يف األلسنة تصقله حتى اتركوه فقال: قرآنه عن سئل إنه املعري عن قيل وكما
تنشأ حتى الناس جمهرة بني تشيع ال إنها هذه: ديانته عن شو يقول كذلك املحاريب.
وخري العتيقة، الديانات من خري هذا مع ولكنها ومعجزاتها، وأماثيلها أساطريها حولها

والحديث. القديم داروين مذهب ومن العمياء، املادية من وخري الشكوكية، من
أنبياء عن ويتكلم العتيقة، بالديانات يسميها التي الديانات يحرتم «شو» أن عىل
واحدة ديانة «هناك السارة»: «مرسحياته مقدمة يف ويقول والتوقري، اإلعجاب بلهجة األمم

نسخة.» مائة منها تعددت وإن
ما، سببًا طفلها تلقن أن األمم ينصح الذكية» املرأة «دليل سماها التي وصاياه ويف
رضر وال غلطاته، عليه ويحيص يراقبه بأحد يشعر ال حني سلوكه يف باالستقامة يقنعه
قلِت إذا «إنَِّك األمم: يخاطب قال ذلك. بعد عقله أنكره ولو السبب بهذا الطفل إيمان من
قلِت وإذا االلتزام، بهذا َقطُّ يشعر لم بالصدق الكالم عن نفسَك أمام مسئول إنَك للصغري
تزعمينها؛ صارخة أكذوبة فهذه يصدقونَك وال كالمَك ينبذون الناس يجعل الكذب إن له
من يخلو لن اإلنساني املجتمع وأن وتنجح، تروج األكاذيب من كثريًا أن جيًدا تعلمني إذ

حسنة.» بنية يتداولها شتى أكاذيب
أجدى رضاه حسن يف وتأميله هللا من الطفل تخويف أن الذكية األم يعلِّم مىض ثم

واالستقامة. الصدق عىل تربيته يف جميًعا الحيل هذه من
… مستحيلة دين بغري الحكومة «إن واألسد»: «أندروكليز روايته مقدمة يف وقال

بعده.» صيت وال له أثر وال يموت يشء كل يعقل أن يريد الذي الرجل وإن
أن أرى — الدنيا من أعلمه بما — «إنني يقول: للجميع» السياسة «مرجع كتابه ويف
يصلح ال تخصيص كل ديانته من ينبذ أن كذلك ينبغي ولكنه يتدين، أن ينبغي السيايس

للتعميم.»
أناًسا يستثني الذي التخصيص وهو يعنيه، الذي التخصيص برشح ذلك يشفع ثم
هي للساسة يؤثرها التي الديانة أن كالمه جملة من فيتضح الرشح ويزيد آخرين، دون
جاز «فإذا العرشين. القرن بديانة سماها التي ديانته هي أو ق، الخالَّ التطور ديانة
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يصبغه أن له فليس الرب، باسم البيولوجي يف ق الخالَّ العامل يشخص أن للسيايس
برهما. أو بوذا أو هللا أو يهوا هو كأنه القومية بالصبغة

يعترب أن عليه وإنما عمله، بأداء عنه ليقوم الرب إىل يتطلع أَالَّ يشء كل فوق وينبغي
بالنيابة ومفكًرا الرب، عن بالنيابة عامًال معصوم، غري لرب معصوم غري خادًما نفسه
نرقي أن لنا َهيَّأ قد — رءوس أو أيدي بغري مقاصده ينجز ال وهو — الرب ألن الرب؛ عن
بل الرب أيدي يف لسنا إننا فنقول: ونوجز باسمه، ونفكر باسمه لنعمل ورءوسنا أيدينا
يرسم أن عليه بل مشيئتك. َفْلتكن العجز: نداء ينادي أن للوايل فليس أيدينا. يف الرب
كماًال إلهه يكونن وال ا. وحقٍّ فعًال ينجزها وأن إنجازها وسيلة عن يبحث وأن املشيئة هذه
ويكون الخالق، التطور إليه يسعى أعىل مثًال بل املعرفة، مطَلق القدرة مطَلق موجوًدا
هذا عىل ولكنها اليوم، حتى محاوالته من محاولة أحسن إليه بالنسبة اإلنساني النوع
محاولة أنها الخالق للتطور بدا إذا لالستبدال لحظٍة كل يف معرَّضة ا جدٍّ معيبة محاولة
الخري من يغض الذي وهو — الدنيا يف الرش يواجه أن السيايس عىل وعليه، منها. ميئوس
حدثت أخطاء من متخلفة بقية كأنه — واإلحالة السخف حكم يف ظافًرا ويجعله اإللهي
معارصيه إىل ينظر ولكنه دائمة، خالدة كأنها الحياة إىل ينظر وأن أصلها، يف حسنة بنية

دنياها.» يف بها لحق ظلم أي عن تعوضها القرب وراء لها حياة ال زائلة خالئق كأنهم

هو ديانته عن بنتيجتني املختلفة مواضعه يف الدين عن شو برنارد كالم من نخرج وهكذا
البرشية. الجماعات بني القائمة الديانات وعن

املحاولة، بعد املحاولة طريق من ويصيب يخطئ الذي التطور إيمان هي فديانته
عقاب، وال مثوبة بغري طواعية به يدين التطور، معارج يف اإلنسان ارتقاء عىل عالمة وهو

االرتقاء. زيادة يف واألمل الخالق» «التطور رضوريات من مستمدة طواعية ولكنها
وتقديره، نظره يف محرتمة الزمة عامة البرشية الجماعات بها تؤمن التي والديانات
عنها غنى ال التي والنفسانية االجتماعية املصلحة لزوم عنده لزومها يكون أن ويغلب

اآلحاد. أو للجماعات
إيمان. بغري حال كل عىل اإلنسان يصلح وال
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االجتماعية الفلسفة (3)

الفابية» «االشرتاكية إنها كلمتني: يف فخالصتها شو بها يبرشِّ التي االجتماعية الفلسفة أما
املاركسية. الشيوعية عن املميزة صورتها يف االشرتاكية أي

قبل ٢٠٣ سنة املتوىف Fabius فابيوس القديم الروماني القائد إىل الفابية وتُنَسب
امليالد.

«دكتاتور»، بلقب امليالد قبل ٢١٧ سنة يف بأمره الحكم الرومان إليه فوَّض وقد
هانيبال ملحاربة الالزمة بالسيطرة له وتزويًدا الدولة، خدمة يف بالئه عىل له مكافأة

املعروف. بأسلوبه
العدو تنهك التي املفاجئة، واملناوشات املتقطعة الحرب عىل قائًما هذا أسلوبه وكان
يف معه االشتباك قبل العسكرية بمزاياه فيها ينتفع ال التي املواقع إىل وتجره وتحريه

فاصلة. موقعة
يف الخطة هذه عىل تجري أن أرادت ألنها إنجلرتا؛ يف الفابية الجماعة إليه نُِسبت وقد
القاضية» «الرضبة عىل تعول ال فهي تعاديها، التي العنارص ومحاربة مبادئها إىل الدعوة
باملناوشات املجتمع إصالح من تيأس وال الشيوعيون، املاركسيون عليها يعول كما

الدماء. سفك إىل اضطرار وال عنف غري يف واملساجالت
بينها، الحرب إلعالن رضورة يرون وال الطبقات، بني بالعداء يؤمنون ال والفابيون
أحوال أن ويذيعونها يسجلونها التي تحقيقاتهم ومن أبنائها، نفوس يف البغضاء وإثارة
يرى كما الدوام عىل تسوء وال واإلصالحية، الترشيعية بالوسائل تتحسن واألَُجَراء العمال

الشيوعيون. املاركسيون
واملفكرين، الباحثني نخبة من أربعني نحو وفيها ١٨٨٤ سنة يف الجماعة تأسست
قائم االجتماعية أعمالها وخري األوقات، من وقت يف ألفني عىل قط أعضائها عدد يزد ولم

ال. والعمَّ األَُجَراء أحوال تحسني من والنقابات البلدية املجالس وتمكني الدعوة عىل
حركة —هي االشرتاكية املذاهب من كغريها — الفابية االشرتاكية أن القول عن وغني
الرحمة عىل تحض والوصايا اآلداب من مجموعة وليست والحكومة، املجتمع يف إصالح
السيايسللجميع»: املرجع أو «الدليل يف قال كما فهي واملحرومني، بالفقراء والرب والعطف
نزعة وليست الفقري، عىل الشفقة أو واملحبة الرأفة عواطف من عاطفة وال صدقة «ليست
الصدقة بني يشء لغري اليشء بعض إعطاء إىل تنزع األمة يف واالحسان الخري نزعات من
للدمامة الذوق صاحب وكراهية والخلل، للتلف االقتصادي كراهية هي ولكنها والتسول،
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وكراهية واآلفات، للِعَلل الطبيب وكراهية واإلجحاف، للظلم القانوني وكراهية والقذارة،
الكبار.» السبع للخطايا القديس

«شو» دعوة حسب عىل لخصناها إذا ولكننا متشعبة، كثرية االشرتاكية وأغراضهذه
الجميع. أيدي يف املال توفري وهو األغراض، جميع تتبعه واحد غرض تنحرصيف أن أمكن
هو به الشائع واالهتمام والوقاية، النفع عميم مطلوب مقدَّس يشء «شو» عند فاملال
— وهو االجتماعي، الضمري يف الوحيد السليم واملوضع حضارتنا يف الوحيدة األمل عالمة
والقوة الصحة «يمثل العالم، يف يشء أهم — بربارا» «ماجور روايته مقدمة يف جاء كما
والضعف املرض تمثيل من عدمه يف ما الكفاية من فيه تمثيًال والجمال والكرم والرشف
باملناعة النبالء يحوط كما األردياء يوبق أنه فضائله أقل وليس والدمامة، والخسة والعار

والكرامة».
«بيت كتابه ففي شو، عقيدة يف الروحية املتعة ونشدان املال نشدان بني تناقض وال

السياق: هذا عىل شخوصها من شخصني بني الحوار هذا يجري الكسري» القلب

بروح تحتفظ أن تستطيع أنك يظنون العتيق الطراز من الناس بعض إن إييل:
أن إال الروح، من النصيب زاد املال من النصيب قل كلما أنه إليهم ويَُخيَّل مال، غري من
أعظم قنية التكاليف، عظيمة قنية الروح فإن وأخرب، منهم أعرف األيام هذه يف «الشباب»

السيارة. من كلفة
إذن؟ روحك تأكل كم كذلك؟ أهي شوتوڤر: كابتن

وأشياء والبحريات، والجبال والكتب، والصور املوسيقى تأكل ا. جدٍّ كثريًا أوه! إييل:
بغري تنالها أن البالد هذه يف يسعك وال واملعارشة، للمصاحبة لطاًفا وأناًسا للكساء، جميلة

النكراء. املجاعة بهذه أرواحنا أصيب هذا أجل ومن مال،
الخنازير. طعام عىل تعيش «مانجان» روح إن شوتوڤر: كابتن

أن بَيَْد صغري، وهو جائعة كانت روحه أن وأحسب عليه، يهال املال ألن نعم، إييل:
وكل الروحية، حياتي أنقذ أن أريد ألنني املال؛ أجل من أتزوج وإنما أنا، عيلَّ يهال ال املال

… الصنيع هذا تصنع الحماقة من سلمت امرأة

الروحية اآلفات من الخالص وسائل أنجح كافة للناس املال تدبري كان ثَمَّ ومن
خطأ ملن إنه كال، مالئكة. أو قديسون ألنهم بالفقراء؛ برٍّا االشرتاكية فليست والجسدية،
أو املالئكة من تخيلته مظلوم عىل عطفت إذا أنها «شو» تقدير يف اإلنسانية العواطف
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سيئًا الفقري يكون قد بل واألرشار، الشياطني من ذلك نقيض عىل يكون وقد القديسني،
ذلك يتأتى ولن والرداءة، السوء من وإنقاذه به العناية تجب هنا ومن فقري، ألنه رديئًا

محروم. فقري وهو
الحملة يف مناحيها تعدُّد عىل االشرتاكية املذاهب بني بدًعا الفابية االشرتاكية تكن ولم
بغري الطوائف سائر عىل األمة من طائفة يميِّز الذي النظام هذا فإن املال، رأس نظام عىل

الفابيون. ومنهم االشرتاكيني، جميع رأي يف معها هوادة ال آفة مميز،
املال رأس كان إذ املال؛ رأس عىل جميًعا كَحْمَلِتهم االستعمار عىل جميًعا وَحْمَلتُهم

استعمار. كل وراء الكامنة املسخرة القوة هو
يُحِدثَا أن أوشكا اثنني موقفني غري يف القاعدة هذه عن شذ أنه «شو» عن يُعَرف ولم
الربملانية االنتخابات يف «كبلنج» للشاعر ترشيحه وهما يرأب، ال صدًعا الفابية الجماعة يف

البوير. عىل غاراتها يف الربيطانية للدولة وتأييده اإلمرباطورية»، «شاعر باسم
الجماعة بني له أحرج كان — كبلنج ترشيح يف موقفه — األول املوقف أن والعجيب
البوير حرب يف الربيطانية للدولة املؤيدون كان إذ البوير؛ حرب يف موقفه من الفابية
االشرتاكيني من املستغَرب التأييد هذا يف وحجتهم الفابية، الجماعة أعضاء بني كثريين
أقرب هي الربيطانية الدولة وأن العاملية، الثروة تدبري يف الوحدة إىل ترمي االشرتاكية أن
والتفاهم االتفاق أساس عىل ثروته وتدبري العالم، توحيد انتظار يف الوحدة هذه إىل نظام

واألقوام. الشعوب جميع بني
ال الذي األمر فهو اإلمرباطورية، والصولة االستعمار دعاة من ألنه نائب ترشيح أما
اإلنجليز. النيابة طالب من واملساعدة بالرتشيح أوىل هو َمن وعندهم االشرتاكيون، يسوغه
اضطراره من املعاذير له يلتمسوا أن يَُفتْهم لم املوقف هذا من لشو املعتذرين أن عىل
املآرب من براء هذه دعوته يف كان وأنه االنتخابية، الدعوة يف النجاح بذرائع التذرع إىل
انتخابات يف َقطُّ نفسه لرتشيح يتقدم لم نفسه هو وأنه النفعية، والشبهات الشخصية

األحزاب. معرتك يف باسمه لالنتفاع عليه عرضوه حني الرتشيح يقبل ولم الربملان،
فيما وآمال» «نظريات مجال كله املجال أن فالواقع الدعوة، يف منزعه كان وأيٍّا
جد السيايس العمل مجال يف آثارها فإن والجهود، املساعي من الفابية الجماعة تناولته
يف يملكون ال ن ممَّ واملثقفني الناشئني بني مقبوًال تعليًما كان إنما آثارها ومعظم قليلة،

املحدود. املجال هذا يف اإلقناع قوة من أكرب الًة فعَّ قوًة وجهودهم مساعيهم
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وداع. موقف يف

من نصيبه يقل جرم فال وجهوده، مساعيه يف «شو» نصيب أوىل باب من هذا وكان
األمل أو البعيد، األمل عىل كله اإلصالح يعلق وهو السيايس، اإلصالح يف العملية املشاركة

«السوبرمان». تطور يف
واستالمه السوبرمان، ظهور قبل هذا عاملنا يف ويكتمل يتم أن خليق إصالح من فما

واإلرشاد. الحكم لزمام
لإلنسانية َ تيَرسَّ ومتى الكافية، والرتبية الطويل العمر عن العظيم للمصلح غنى فال
اإلصالح موعد حان فقد األقل، عىل سنة ثالثمائة أحدهم يعيش الساسة من جيًال تنجب أن
نفسه هو يهتدي أن قبل يموت أن يكاد فاملصلح ذلك قبل أما الرشيدة. والسياسة املفيد
مصلح كان وما إليه. اهتدى ما له ق تحقِّ التي الة الفعَّ الوسائل وإىل اإلصالح مواطن إىل
واملحاولة، للتجربة سنة ومائة للنمو، سنة مائة من بأقل ليكتفي عمله يف القدم راسخ

واملحاوالت. الرتدد عثرات من اآلمن الثابت للعمل سنة ومائة
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السياسية الفلسفة (4)

وال الديموقراطي بالنظام يدين أنه السياسية شو فلسفة عن البال عىل يخطر ما وأول
األخرى. الحكم نُُظم من نظاًما به يعدل

الصحيح. بالخاطر هو وليس قلنا، كما األول الخاطر أنه إال
أو «بالدكتاتوريني»، إعجابه يكتم وال بالديموقراطية يؤمن ال شو أن والواقع
الشيوعية معسكر أو وهتلر، كموسيليني الفاشية معسكر من كانوا سواء بأمرهم الحاكمني

وستالني. كلينني
آرائه لجملة املوافقة العقيدة هي فإنها السياسة، يف هذه عقيدته الستغراب داعي وال

بينها. واملقابلة مراجعتها بعد وميوله
«حاكم أو «دكتاتور» باسم مسماة وهي الفابية، الجماعة إىل شو ينتمي جهة فمن
أن ذكرنا إذا وبخاصة الفابيون، إليه يدعو وما الدكتاتورية بني تناقض فال قديم»، بأمره

إدارتها. عىل الحاكم وإرشاف العامة املرافق ترميم إىل يسعون االشرتاكيني معظم
العالم عىل فيه يطل الذي اليوم وينتظر بالسوبرمان، «شو» يبرش أخرى، جهة ومن
ما يجتاح الذي والتأثري القوية الحيلة طريق من أو عنوًة، بيديه زمامه عىل فيقبض

العقبات. من يعرتضه
يحني ريثما السوبرمان، من املوقوت البديل هو — القوي الرجل أو — والدكتاتور

إليه. الشعوب واستسالم لظهوره األوان
ْن ممَّ هو وال االجتماع، وحرية النقد وحرية الرأي حرية ينكرون ْن ممَّ «شو» وليس
فقد ويتحكمون. يحكمون حيث كلها الحريات هذه عىل بأمرهم الحاكمني جناية يجهلون
أرادت هي إذا — لها مناص وال النقد، بغري َم تتقدَّ لن الحضارة «إن مرة: غري وقال كتب

املناقشة.» حرية إعالن من — والركود العفن تتجنب أن
العنف وسائل إىل نلجأ أن إبائنا عىل يتوقف التقدم «إن مرة: غري وقال كتب وقد

وتفيد.» تجدي حني حتى
الرش أسباب من يملك أن واحد مجرم مقدور يف ليس «أنه هذا مع يرى ولكنه
املطاعة، الرشيعة حقوق جرائمها تكسب فإنها … منتظمة أمة تملكه ما فيها والتمادي
حقيقتها كشف يجرسعىل َمن كلَّ تعذب أن تبايل وال والفضيلة، الصالح وثائق لها وتزيِّف

زيوفها». وإظهار
يبرشبالسوبرمان، رجل من مستغَربًا األقل عىل الحارضة بالديموقراطية فليسالكفر

الزمان. مع املنظور الخلف ذلك يعقبه سلف بأمره الحاكم أن ويرى
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مما ملحنا كما — وكتاباته «شو» أقوال من القارئ يعرف وتلك، هذه غري جهة ومن
هؤالء من الناخبني جمهرة أن يصدق وال ْهَماء، الدَّ وقادة ْهَماء بالدَّ الظن ييسء أنه — تقدََّم
َمن يختاروا أن لهم اتفق إذا االختيار يُحِسنون أنهم أو يريدون، َمن يختارون ْهَماء الدَّ

أرادوه.
للرتشيح املستحقني املرشحني أفضل أصواتهم يمنحون ال الناخبني أن زعمه ويف
من غريهم وتجربة املرشحني، أسوأ لرفض مرة بعد مرة الفرصة لهم تتاح وإنما والنيابة،

واحدة. وترية عىل انتخاٍب بعد انتخاٍب يف التجربة هذه إعادة ثم جديد،
َدْهَماء تدبري من وليست األحزاب لجان تدبري من فهي لهم، تتاح التي الفرصة أما

الرشيف. والخلق الثاقب النظر ذوي من بينهم يكون َمن وال الناخبني،
هو عندها املأمون والرجل املأمونة، الدائرة يف املأمون الرجل ترشح األحزاب ولجان
والدائرة إليها، جنحت إذا الثورة عىل تقدر وال رعاتها، عىل تثور ال التي املنقادة «النعجة»
يف اآلَخر الحزب من املنافس أمل فيها ويقل املنافسة، فيها تضعف التي هي املأمونة

النجاح.
له يكسبونها الحامية املعركة يف الحزب بهم قذف أقوياء أناس الحزب يف كان فإذا
واستكانوا الهزيمة راضتهم إذا الربملانية األعمال غري يف فيستخدمهم فيها، ينخذلون أو

والرؤساء. للقادة
ْهَماء؟ الدَّ هم وَمن القادة هم وَمن

بعضهم الناس؛ من طائفة «كلهم الكامل»: «الفاجنري كتابه يف قال كما إنهم
قادرون وأكثرهم وهؤالء، هؤالء من مزيج وبعضهم كبار، ساسة وبعضهم كبار، دجالون
تناول أو االجتماعية، بالنظم اإلحاطة عىل قادرين غري الشخصية مآربهم قضاء عىل
هذه «اإلنسان» معنى كان فإن عظيمة. جماعات يف معيشتهم لهم تخلقها التي املشكالت
هذه يف وهو التقدم، تعطيل عىل عمل قد ذلك نقيض هو بل يتقدم، لم فاإلنسان الكثرة،
هذه منه تؤخذ وإنما القائمة، النُُّظم تكاليف حتى يشء بتكليف ينهض أن يريد ال الحالة

… املبارشة غري الرضائب طريق من خلسة التكاليف
جبابرة تحكم التي القوانني كتلك تحكمهم قوانني عن لهم غنى ال الناس هؤالء إن
بالتقاليد نفوسهم شحن عىل بالتواطؤ إال القوانني لتلك إخضاعهم يتأتى وال ڤاجنر،
يتوالها إنما الحكومة أن البديهي ومن والتوقري. الهيبة بمظاهر خياالتهم وملء واألوهام
فالغالب وآالتها أدواتها انتظمت متى ولكنها غريهم، حكم عىل يقدرون الذين القالئل
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تأسيسها، عىل القادرين غري من أناس أيدي عىل روية بغري الحكم شئون تجري أن
وراء طويًال تخلفت كلما وإصالحها لرتميمها حني بعد حينًا القادرون لها ويتصدى

… اضمحاللها أو تقدمها يف الحضارة خطوات

جريانه. منزل من يطل

الذي البطولة، بوحي الساسة عقول عىل الزمن يفتح حتى جاثمة الحرية تزال وال
لغري البقاء وضمان ْهَماء الدَّ لكبح والنظم القوانني تلفيق يف ينحرص ال عملهم أن يلهمهم
املجتمع رخاء لتحقيق وذكائه، إرادته عىل يعتمد جيل تنشئة عليهم الواجب وإنما األصلح،

مشقة.» وال كلفة غري يف طواعية أحواله وصالح
يدعو أنه الربملانية والنظم بالديمقراطية سخريته يف «شو» قاله ما كل من يُفَهم وال
عدمها من أسلم وجودها يكون فقد النيابية، الحكومة عن واالستغناء «الربملانات» إلغاء إىل
منفس أنها عنده وحسبها وأدهى، منها أخطر هو مما للشعوب وقاية ولعلها تقديره، يف
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يقولون فيما أحرار بأنهم املختلفني وإقناع اآلراء واختالف باملناقشة الصدور عن للتفريج
ويعملون.

فحواه: ما يقول إليه فكتب للنيابة، نفسه ترشيح يف الفيلسوف «جود» استشاره وقد
عضًوا كان الذي ووب وبرادلو ميل ومنهم — قليلني غري الربملان دخلوا الذين الفالسفة إن

هناك؟ شيئًا صنعوا فهل — الوزارة يف
دائرة إىل ساقوه ثم العاملية، الحرب حتى الربملان يف عضًوا يكن لم ترششل إن له وقال
عرضوها يوم النيابة رفض قد نفسه هو وأنه إليه، حاجة يف ألنهم له أخلوها انتخابية

واإلرصار. الرفض عىل َقطُّ يندم لم ثم مرات، العرض وكرروا عليه
حظََّك فجرِّْب شئَت فإن املائدة، عىل أمامك يزال ال اللعب ورق إن أخريًا: له وقال
إليه أرسل األوىل أستاذه نصيحة عنه تثنه ولم عزمه، يف مىضجود فلما … ورقك والعب
تعرف أن وهو واحًدا، شيئًا األقل عىل تتعلم سوف إنك «حسنًا، فيها: يقول بريدية تذكرة
وسيلة، بكل عزمك يف «امِض فيها: قال ثانية بتذكرة شفعها ثم … العمل» يتم ال كيف

السياسيني.» للفالسفة فائدة من تخلو ال مبارشة تجربة عىل تحصل فقد

«جود» لتلميذه وسماحه بالبقاء، النيابية للمجالس سماحه يف منطقيٍّا «شو» كان لقد
ملا منها عوًضا وسألوه النيابية، املجالس بإلغاء األمم عىل أشار أنه فلو نفسه، برتشيح
حسب عىل يحصل وال بالقوة، يحصل يشء وهي «الدكتاتورية»، غري عوًضا عنده وجدوا

االقرتاح. أو باالنتخاب الطلب
الدكتاتورية إىل نظر فقد عداه؛ ما كل يف للمنطق مجافيًا وكان هذا يف منطقيٍّا كان
يف الحقيقة فعكس منتهية، تجربة كأنها الديمقراطية إىل ونظر مفتوحة، تجربة كأنها

يغلق. أن ينبغي حيث وفتح يفتح أن ينبغي حيث وأغلق الحالتني،
من وجه عىل دكتاتوريٍّا حكًما إال وأعمه أغلبه عىل املاضية العصور حكم كان فما
بأمرهم الحاكمني حكم جرب وما عليه، التاريخ حكم واستحق كلمته فاستنفذ الوجوه،
الديموقراطية أن يفحني بأرسه. العالم وعىل بالدهم وعىل عليهم البالء َجرَّ إال حديثة تجربة
دون مهبًطا السوء يف تهبط فال تسوء، أو تارة فتصلح الواسع، نطاقها يف تجاربها تبتدئ

ساء. إذا بأمرهم الحاكمني حكم
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األخالقية الفلسفة (5)

أمور يف فلسفته من وأوضح أثبت األخالقية فلسفته أن شو» «برنارد نقاد بني واملفهوم
السياسة. وأنظمة املجتمع قواعد عىل يدور وفيما الطبيعة، بعد ما

وتخطئ، تضل اإلنسانية الغريزة أن (١) وهي: ثالثة، أُُسس عىل الفلسفة هذه وتقوم
يتم اإلصالح هذا أن (٣) الواجبات، ومن املمكنات من وضاللها خطئها إصالح أن و(٢)

واإليثار. باملعرفة
الخطأ، أفحش يخطئ قد العقل «إن يقول: للجميع» السياسة «دليل كتابه ففي
االعتماد بغري السليمة النتائج إىل كالهما يصل ولن الغباء، مع البصرية تخطئ هكذا ولكن
الوقائع أن عىل سليمة، غري السواء عىل والتخمينات الدالئل فإن الصحيحة. الوقائع عىل
العاطفة، ميول أو البغضاء نقمة فينا هاجت ربما إذ معقولة؛ دالئل إىل دائًما تقودنا ال
النفسية الخوالج انفجار إىل داعية واملطامع، واألوهام واملخاوف اآلمال فينا تهيج كما
بد وال الضمري، ونزاهة الحكم دقة عىل تتدرب لم التي العقول يف بالسداد تعصف التي

إياه.» ومتعلمني لعملهم مولودين يكونوا أن من املدن بأمر للقائمني
من التغيري كل للتغيري قبوًال أعظم هو يشء ال «إنه الصخور»: «عىل مقدمة يف وقال

وتهذيبها.» تعهدها يف مبكرين بها املوكلون بادر إذا البرشية الطبيعة
مقدمته من فيها يقول كلمة والفكاهة، الجد بني كعادته يجريها التي أقواله ومن
املرأَة تغوي وحتى امرأة تغويه حتى انتظر إنه دائًما. آدم أُكرب لم «إنني األطباء»: «لحرية
تفاحة كل عىل ألتيت موضعه يف كنُت ولو املعرفة، شجرة من التفاحة يقطف أن قبل حيٌة

إيلَّ.» ظهره الحديقة صاحب أدار ما أول الشجرة يف
«شو» ُعْرف يف تفاهة كلها فهي الخلق، أو الحكمة أو املعرفة شأن من يكن ومهما
رواية يف لوقا لسان عىل قال كما أو والحركة، بالشعور تضطرب جياشة حية تكن لم ما

الباردة.» بحكمتك نفيس من كلها الشجاعة تنتزع «إنك واإلنسان»: «السالح
حرية يملك ال الذي الرجل «إن التوفيق»: «سوء روايته مقدمة يف قوله ذلك ومثل
اإلطالق، عىل الحرية من نصيب له ليس مخالًفا، مجتهًدا بروحه أو طياًرا، بعنقه املجازفة

والعرشين.» الثانية يف بل والعرشين الحادية السنة يف يبتدئ ال الحرية وحق
وغايتها والتدريب، والتجربة بالنشأة معه تنمو اإلنسان مع مولودة حرية أنها يريد
ز املتوفِّ اإلنسان طبقة وهي املألوفة، الناس طبقات عىل تعلو التي البطولة هي القصوى
وأصحاب األقوياء يعبد الذي املطيع البليد اإلنسان وطبقة ومطامعه، لشهواته املستسلم
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جنسه أبناء ويحكم األمور يدبر الذي األخالق املوهوبصاحب الذكي اإلنسان وطبقة املال،
الكامل». «الفاجنري …

نفسه، بتحسني مطاَلب هو كما غريه، بتحسني مطاَلب الكمال طالب أن هي واملشكلة
أراد إذا حوله الحياة مستوى يرفع أن عن — املساواة قضية يف قال كما — له غنى فال

التحسني. هذا تم متى طواعية ذلك بعد يأتي تحسني وكل كماله، يبلغ أن
غريه، دون البطل عىل اآلخرين وخدمة اإليثار يوجب «شو» أن هذا من يؤخذ وال
الخلق سواء يعنيه، حي كل يضري مسخ األخالقي مذهبه يف النفس وخدمة األنانية فإن

واآلفات. العلل واجتناب
هي كله الوجود سنة أن ويعتقد ق، الخالَّ بالتطور يؤمن «شو» أن القارئ ويذكر

«الفردية». ومنافعه أهوائه من يشغله ما وفوق الفرد، حياة فوق غاية إىل التقدم
يداوي أن به يحسن مشوه، ممسوخ فهو السنة هذه عن ينحرف إنسان وجد فإذا
ح يصحِّ أنه األثرة واجتناب اإليثار عىل الوحيد وجزاؤه والتشويه، املسخ علة من نفسه

واالنحراف. الزيغ رشور من وروحه جسده وينقذ تكوينه
من سمعنا فربما الدوام، عىل والرفق الرحمة يف تنحرص ال اآلخرين خدمة أن إال
بنيتشه تذكرنا والضعفاء، الضعف عىل واإلنحاء واألقوياء القوة تمجيد يف نغمات «شو»

وصاياه. وأقىس أقواله أعنف يف
للحياة صالحني الناس كان إذا الجماعات: يف املعيشة تكاليف عن كالمه يف قال
يموتون فدعوهم لها صالحني غري كانوا وإذا باألحياء، الالئقة العيشة يعيشون فدعوهم

تليق! التي امليتة
بحقِّ اإليمان إىل حتًما ننتهي الحقيقة، فيها نواجه التي اللحظة «يف أيًضا: وقال

الحياة.» لحق ثمنًا تفرض أن يف الجماعة
والثقافة، الحضارة من معلوًما طراًزا أردنا «إذا الصخور»: «عىل مقدمة يف وقال

الطراز.» ذلك يوائمون ال الذين أولئك نستأصل أن فعلينا
طاملا إنني لكم «أقول قال: كما فهي لنفسه رشيعته أما عنده، الجماعة رشيعة تلك
هو عندي وذلك الطريق، إليه د أمهِّ أو أبلغه حتى أهدأ لن مني، خريًا شيئًا أمامي أدركت

… الحياة» قانون
بعض فيه يقع ال «شو» ملذاهب تلخيص كل يف يشك أن ينبغي القارئ أن عىل

واالراء. القوانني من يؤكده ما عىل واالرتداد التناقض
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كل عىل حبه ويفرض املال يقدِّس — أسلفنا كما — أنه هذا سياقنا يف ذلك مثال
يفعل كما البرشية، املجتمعات يف الحرمان جرائر من الخالص سبيل ويحسبه عامل،

االشرتاكيني. من الكثريون
األفكار أويل «إن االشرتاكية: للمرأة وصاياه يف يقول الذي هو بعينه هذا «شو» لكن
قد املال إذ باملال؛ لها شأن ال ومزاج بنية مسألة والشقاء السعادة أن لك يؤكدون جميًعا
شهوة يشبع ال ولكنه شهوته يشبع قد والطعام الشقاء، من ينقذ ال ولكنه الجوع من ينقذ

الروح.»
تجدي ولن املتعمدة، الرداءة تقتله الروح ى يُسمَّ خفيٍّا شيئًا فينا «إن كذلك: ويقول
تمليه بل العقل، يمليه ال الحسن والسلوك … الحياة احتمال يف فتيًال بغريه املادة مغانم

العقول.» ذَْرع فوق إلهية بداهة
التي ودواعيه التناقض من «شو» أعذار يعرف أن القارئ يقتيض اإلنصاف أن إال
النهج وتوخى كتب كما كتب إذا التناقض هذا مثل يف غريه كاتب كل وتوقع فيه، توقعه

يتوخاه. الذي
بطلة أو بطل لسان عىل أحيانًا نظره وجهة يلقي «شو» أن أوًال نذكر أن الالزم فمن
من عليها الرد مجال ليفسح فيها ويبالغ واحدة، ناحية من نظر وجهة فيجعلها الرواية يف
املبالغات. جميع تتعرض كما للمناقضات آراؤه تتعرض هذا أجل ومن األخرى، الوجهة
شتى موضوعات يف يكتب سنة سبعني قىض الرجل أن ثانيًا نذكر أن الالزم ومن
الحوادث أضواء عىل مرة بعد مرة فيها الكتابة أعاد وأنه الشعاب، متفرقة الجوانب متعددة

األحوال. هذه يف والوجهات الجوانب تعدد من أمان وال مرة، كل يف أمامه الحارضة
أو عامة املناقضة إىل تسوقه التي أطواره عىل التبعة نلقي أن كله ذلك يمنعنا وال
وَمن … التماسها يف والرباعة حججها التماس عىل قادر باملخالفة، مولع فهو عامة، غري
يصيب. أن أمكنه حيث به اإلصابة يف الشطط من يسلم فقلما سالح استعمال يف برع

أو الزمن من محدودة فرتة يف عمًال تطبيقها يتحرى ال «نظريات» صاحب وهو
يف القصد إىل الوقائع الضطرته نظرياته يطبق أن سيم أنه ولو واحدة، حياة مدى يف

واالضطراب. التناقض إىل وسائقتهم املبالغني، معثرة الدوام عىل وهي املبالغات،
ونقائضه مبالغاته كثرة عىل إنه وللحقيقة: له إنصاًفا الصدد هذا يف يقال ما وجملة

اليدين. صفر جميًعا مذاهبه عىل االطالع بعد يرتكك وال مقرًَّرا، شيئًا يعطيك
املرتني يف يقول فهو املال، بقداسة أخرى مرة وقال الروح، بقداسة مرة قال فإذا
وَمن القويم. الخلق قانون األعىل املثل إىل السمو وإن الحياة، سنة اإليثار إن مرة: كل ويف
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وقداسة الروح قداسة من يطلبه ما به نزن قسطاًسا تناقضه عىل أعطانا فقد هذا قال
معظم يف القياس هذا ويطَِّرد … الروح أَحبَّ فقد اإليثار سنة عىل املال أحب وَمن املال،

االطراد. من النحو هذا عىل نقائضه،

والثقافة الرتبية (6)

عملية؛ معالجة والرتبية الثقافة يعالج أن شو كربنارد رجل من الحال بطبيعة واملنتظر
له حصَّ ما تحصيل يف يشء عىل يعول يكد ولم وتربيتها، تثقيفها يف نفسه عىل اعتمد ألنه

ورغباته. جهوده غري
والفطنة الذوق إىل منه ينفذ وال باملعلومات، الدماغ يمأل الذي الحشو عدو وهو
إىل ضئيلة ذرة فهي املعلومات من دماغه يف املرء يحشو فمهما الحياة، بحقائق واملعرفة

بقشورها. وال بلبابها يحيط أن له يتأتى وال يجهلها التي املعلومات جانب
فوكس: وبني بينه حوار من الذهبية» شارل امللك «أيام رواية يف نيوتن لسان عىل قال

الغباء. من عليه أنا ملا الخجل فرط من أتألم إنني فوكس:
محيط أتأمل عمري قضيت إنني القس. أيها شيئًا يجديك ال الخجل إن نيوتن:
عىل حصاة التقطت إنني فقلت مرة الغرور ازدهاني وقد نهاية، له ليس الذي جهالتي

رماله. من ذرة إنها أقول أن بي األجدر وكان املحيط، ذلك شاطئ

الجامعات: تعليم عن التوفيق» «سوء مقدمة يف وقال

الثقافة، هذه ذلك فوق وينتقدون الثقافة يف ويفكرون الثقافة عىل يتكلمون إنهم
الالزم فمن جدوى، أي عىل وينتقدون ويفكرون يتكلمون القوم هؤالء كان فإذا
عرض يف دكان صاحب األقل عىل يعرفها كما الجامعة خارج الدنيا يعرفوا أن
أن ولك الحارض. الوقت يف يفقهونه ال الذي هو هذا أن الواقع ولكن الطريق،
يعرف ال َمن أفالطون عن يعرف ماذا سأل: حني كبلنج كلمة مغزى عنهم تقول
يدبر لم طالبة أو طالب كل عنها أبعدت جامعاتنا أن فلو … أفالطون؟ غري
اآلن. آثارها من ا جدٍّ أعظم آثارها لكانت األقل، عىل سنتني بجهوده معيشته

مناص ال الذي الخطر أنه يرى ولكنه … خطر» املعرفة من قليًال «أن ينكر ال وهو
هو — جنيڤ الرواية مقدمة يف قال كما — القليل هذا ألن عليه؛ اإلقدام من مفر وال منه

الرءوس. أكرب تحمله ما غاية
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الذوقية، والرياضة النفسية، الرياضة عىل يعنيه ما معرفته قليل من املرء وحسب
الجسدية. والرياضة

الحديث بالعلم يسخر وهو الرياضات، هذه لصاحبها تهيئ لم إن مجدية غري فالعلوم
وما ومرافق. منافع أنه شأنه فغاية الحديثة، للعصور مفخرة يجعلونه وَمن Science
رواية يف الشيخ السيد قال كما أو العلمية، الكشوف تلك من كشف عن يعجز أحمق من
بها مدينون نحن التي الفخمة الكشوف أجلُّ سيدتي يا «إنني متوشالح»: إىل «العودة
كشوف له األوىل سنواته يف طفل فكل منها. كشف عن يعجز أحمق من ما ولكنه للعلوم،

باكون.» روجر معمله يف كشفه ما كل عددها يف تفوق
انترصوا لو األملان إن فقال: جلسائه بعض وبني بينه «شو» بيت يف الحديث وجرى

كثري. إىل أحتاج ال — الحظ لحسن — ولكنني أملك، ما كل من لجردوني
العاملية الحرب بعد يزورنا جاء وقد نورداو، أنىسماكس لست فحواه: ما جليسه قال
به تهبط أن أوشكت حتى عنده مما جردته التي الفرنسية الحكومة يشكو فطفق األوىل،

واالستجداء. التسول إىل
وكنت القاضية، الرضبة رضبته إنني أنا. عميل من إنه كال، قائًال: «شو» فقاطعه

… يغرق حيث ويرتكه أعماقه من يخرجه أن استطاع الذي الديار هذه يف الوحيد
أنَت صنعت ما مثل نورداو بأستاذ صنع قد تولستوي إن قائًال: محدثه فعقب
عرص عن وعظمة زهو يف إليه يتحدث فراح عظمته، أوج يف ملربوزو زاره فقد بنورداو،
السباحة؟ أتُْحِسُن وسأله: املزرعة بجوار بحرية إىل تولستوي فأخذه العلوم، م وتقدُّ العقل
أثره، يف هو وتبعه تولستوي فغطس عليه، تخفى معرفة من ما أنه ملربوزو لصاحبنا وبدا
املاء، من وأخرجه تولستوي إليه فأرسع النجدة، طلب يف صاح حتى هنيهة إال هي وما
قد الرجل أن صاحبنا فعلم موقعه، يف الدرس ووقع … متَِّعًظا ولكن مبتالٍّ منه فخرج

واإلنقاذ. العون إىل ذلك بعد يفتقر ثم األمور، جميع لرشح يتعرض
يغرق؛ لرتكته تولستوي كنت لو الشيطنة: من يشء يف وقال ضحًكا، «شو» فأغرب

لديه. ضاعت قد العظة أن يقني عىل فإنني
التي الخرافات هذه تخدعه لم — مثيل — تولستوي أن تعلم أنت قائًال: عطف ثم

األطباء. وطب العلماء بعلوم يسمونها
آنًفا إليه أرشنا الذي الحوار يف بالعلم االستخفاف هذا من غرضه شو أجمل وقد
الحكيم للقس الفلكية الحقائق بعض املتصوف العالم رشح أن فبعد وفوكس. نيوتن بني
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معرفة أن يريد … رشحُت ما أعلم أن قبل كنُت بحيث الحكمة من أنا اآلن هذا: قال
وهي الحية»، «الحقيقة أو الفطنة أو الحكمة من حظٍّا اإلنسان تزيد ال العلمية الحقيقة

بالتحصيل. الحقائق أحق
عليه، تطَِّلع أن وسعك يف ما كل عىل وتطَِّلع تستطيع ما تقرأ أن «شو» يمنعك وال
ورياضة الذوق ورياضة النفس رياضة منه تستفد لم إن مضيًعا عبثًا كله يحسبه ولكنه
من الثقافة بصبغة أجدر الرياضية والخربة بالفنون البرص من قليل يكون وقد الجسد،

والرياضة. الذوق عن بمعزل كلها العلوم معارف
أجملناه. الذي النحو عىل الثقافة يف مذهبه مع فمتفق الرتبية، يف «شو» مذهب أما

خالل قاله ومما والرتويض، النظام عىل يحث ولكنه والقرس، الضغط عن ينَهى فهو
نشاط ككل ضار للدماغ طبيعي غري نشاط كل أن يقني عىل «إنني املراهقة: عن كالمه
عىل كإكراههم تعلُِّمه إىل يحتاجون ال ما تعلُّم عىل الناس إكراه وأن للجسد، طبيعي غري

النشارة. أكل
ما الحاكمة الطبقات تعليم جرَّاء من الدوام عىل التهدم إليها ليتطرق الحضارات وإن
العقيل العته تثمر كما املطبق الغباء تثمر التي الدراسة وهي الثانوية، بالدراسة يسمونه
قدميه عىل يميش أن يتعلم طفل من وما املدركة، القوى توجيه املعلمني بإساءة والخلقي
مربوه.» الحركة عىل أراده إذا إال يتحرك، ال بحيث وقدماه يداه حبست لو نفسه يلبس أو
أقىسوال عمًال الجنايات قانون عدا فيما أتخيل «ال للجميع»: السياسة «دليل يف وقال
أو املوسيقي، أو الرسام، أو الشاعر، أو الطبيعي، العالم ملكاِت ُرِزَق طفل إكراه أرضمن
يشتغل أو يتجول أن يحسن حيث الكريكيت، أو القدم لكرة نفسه استعباد الريايضعىل
املذياع إىل اإلصغاء أو اآلالت، من آلة عىل العزف أو باملطالعة أو الخالء يف بالتخطيط

املوسيقية.» والِفَرق
نظام أي «إن نفسه: الكتاب يف ويقول التعليم، يف ما نظام عىل االعتماد يوجب أنه إال
ينبغي التعليم يف الحارضة وخطتنا اإلطالق، عىل النظام عدم من خري والتهذيب للتعليم

منها.» أصلح هو ما بها نستبدل حتى تتبع أن
النبيلة العقائد عىل األطفال بتطبيع نعنى أن «شو» رأي يف نظام كل رأس وعىل

وأعىل. أرشف هو ما إىل القائمة بالنُُّظم الرتقي إىل والطموح العليا واملثل
يكن فال يرشدوهم أن اآلباء أراد فإن وخصوصياتهم، أرسارهم يف حقهم ولألطفال
العاقبة. بسوء نذيًرا أنفسهم بإقامتهم بل منهجها، عىل للسري قدوة أنفسهم بإقامتهم ذلك
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تقترص وال طفيل»، «وطن إىل للجميع» السياسة «دليل يف قال كما الطفل ويحتاج
وحقوقه قوانينه يتَِّبع صغريًا مواِطنًا الطفيل» «وطنه فيعيشيف واملنزل. املدرسة إىل حاجته

كفاءتها. قلة تناسب كما الطفولة كفاءة تناسب التي ورياضاته وواجباته
صداقتهم بكسب خبري لألطفال محب أنه األطفال بفهم خليًقا «شو» يجعل ومما
بالصحة مولع الطفل أن التوفيق»: «سوء مقدمة يف قال كما وعنده أعمارهم، اختالف عىل
ضجة فيه تنقطع ال بيت بني وا ُخريِّ لو الناس أن يقني عىل «وإنني بها، يولع أن وينبغي
طيب سليم إنسان كل َل َلَفضَّ اإلطالق، عىل الضجة هذه فيه تسمع ال وبيت األطفال،

السكون.» دوام عىل الضجة دوام النحيزة
يحول وال العليا، املثل إىل بالطفل تتجه التي املنظمة الحرية يف إذن الرتبية وتتلخص

واالرتقاء. الصالح عىل بقدراتها اإليمان دون البرشية الطبيعة بنقائص عرفانها

الطبيعة وراء ما مباحث من الفلسفة تتناوله ما جميع يف «شو» فلسفة خالصة هذه
والثقافة. والسياسة االجتماع مباحث أو والدين

تروبتزكي. للمثَّال يجلس

الفلسفة وأصل الروحية، الفلسفة أصل كبريين: أصلني إىل الفلسفة قسمنا وإذا
وسط هو إذ املاديني؛ مع وال الروحيني مع «شو» تضع أن وسعك يف فليس املادية،
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إذا موضعه يف نضعه وإنما املادية، للعقيدة والخالصني الروحية للعقيدة الخالصني بني
وينتظره به يبرش الذي املستقبل بمقاييس وقسناه املثاليني، التقدُّميِّني من دائًما حسبناه
بحارض نأخذه أن له اإلنصاف من فليس انتظاره، ويطيل ينتظره أن العالم ويويص
فيما وهم األعمال، بهذه النظريات أصحاب من أحًدا نأخذ أن اإلنصاف من وال أعماله،

البعيد. أو القريب الغد برشاء يدعون

62



أحاديثه

واحد. باب من أكثر يف َم تقدَّ كما شو برنارد اشتهر
االجتماعي، واإلصالح الفني بالنقد واشتهر املرسحية، والرواية بالقصة اشتهر
التي أحاديثه يف السائرة والكلمة البارعة بالنكتة واشتهر واملناظرة، بالخطابة واشتهر

واحد. نسق عىل واألوابد الحقائق فيها تتالقى
ألن ملكاته؛ من ملكة نظلمه لم ذلك، عىل وسكتنا بارع محدِّث إنه قلنا إذا أننا غري
بوقع واهتمامه الخاطر، عفو صاحبها عن تصدر التي األحاديث قبيل من كلها كتاباته
مسوق آرائه ومعظم درسها، بعد الحقيقة بتحليل اهتمامه من أشد مفاجأتها يف النكتة
غري محدِّث فهو مثله. بحديث عليه يرد الذي املرتجل الحديث صيغة عىل رواياته يف
بالنقد «النكتة» كمحاسبة األحاديث حساب بغري ومحاسبته تكلم، أو كتب سواء مدافع،

واملراجعة.
يشء. كل قبل «نكتة» فهي

املفارقة أو املبالغة من حقها النكتة إعطاء مع تشاء، ما منها تفهم أن ذلك بعد ولك
ومعناه. لفظة يف الجناس أو

منها سنة سبعني نحو وقىض التسعني، عىل أربى رجل عن يقال أن الصعب ومن
باالرتجال نعني ولكننا سابقة، َرِويَّة إىل فيها يرجع وال آراءه يرتجل أنه ويفكر، يكتب
أو قبُل من فيه قاله ما ذكر سواء الخاطر، عفو لساعته يحرضه بما يفوه أن تعوََّد أنه هنا
ويقول، يكتب ما كل عىل الظاهر الطابع هو االرتجال فطابع ذلك، قبل عنه شيئًا يذكر لم
عنده اإلغراب يكون وقد ينتظر، بما أو يألف بما مخاطبته من عنده أهم السامع ومفاجأة
املألوف. غري أو املألوف عىل «الفرجة» تتلوه ثم حامله، إىل السامع ينبه الذي كالجرس
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وسأله مئات، إىل َث تحدَّ فقد واحد، حيز يف الكثرية أحاديثه جمع اليسري من وليس
يف شتى نماذج الكثرية أحاديثه من فحسبنا السنني، عرشات خالل وأجابهم السائلون
وبعض «ونستني» مسرت وصديقه جاره وبني بينه فيها الحديث جرى متشعبة موضوعات
صالح مثال منها وكلٌّ … شو» برنارد مع «أيام سماه كتاب يف هذا جمعها ثم َصَحابَتِه،
االختيار كان إذ والتمييز؛ االنتقاء فيها نتعمد لم عليها داللة ييل وفيما أحاديثه، لجملة

األوقات. جميع يف املرتجل الحديث عىل للداللة «اختيار» أليق «الجزاف»

هو كما وكالهما — الغرب مهاتما هو إنه نفسه عن شو فقال غاندي عن الحديث جرى
اللحوم. يأكل ال معلوم

وكان الطرافة، يف غاية حديث يف لحظة معه قضيت إنجلرتا يف لقيته «ملا قال: ثم
سأركب له: فقلت منزيل؟ إىل أعود أن أنوي كيف انرصايف عند فسألني بي، التلطف شديد
بنفسه، العودة طريق يل يدبر أن عىل وأَرصَّ هذا يقبل فلم األجرة! سيارات من سيارة
بي وقف حني أعطيه ماذا فحرت الهندام، جميل أنيق شاب يسوقها فخمة بسيارة ودعا
به ننفح الذي التقليدي» الشلن «نصف غري بهبة جدير أنه وأحسست داري! باب عىل
إيلَّ وُخيَِّل يرفضها، أنه وأدهشني شلنات، بخمسة أنفحه أن فاعتزمت السيارات، سائقي
عني، ليسأل الثاني اليوم يف يعود به وإذا بالرسف. أفسده أن أشأ لم ولكنني يستقلها، أنه
املنزل ندخل ونحن أفهمني ولكنه املرفوضة، الهبة طلب يف جاء أنه خاطري إىل فسبق
من فرتة وقضينا ماليني، صاحب أمري وأنه األمس، نقلة يف راحتي عن ليسألني جاء أنه

الدوام.» عىل يل يطيب املكنات عن حديث وكل السيارات، عن نتحدث الوقت

إليها يصغي كان شو أن َ فتبنيَّ املذياع، يف االنتخابية الدعوة عن مرًة الجلساء َث وتحدَّ
«أتيل»؛ مسرت صوت ريضعن وأنه اإللقاء، فن يف درجات أصحابها بإعطاء الفراغ ويزجي

السياسة. احرتاف عىل ينمُّ ال ألنه
مجتمعات يف االنسانية صفات أول التنازع إن فقال: املال رأس مجتمع عن وتكلم
الرضورة، تستلزمها ال وجهة ألف من عسرية موحشة الحياة تصبح ولهذا املال؛ رأس
طريقه يسلك أن نفسه وضبط وكياسته ذكائه من يبلغ الذي اإلنسان وجود يندر ثَمَّ ومن
يتهم ال حتى الكاذبة بالدعاوى كله الجو ويمتلئ يتلقاها، أو يلقيها إساءة بغري الدنيا يف
أويص ال ولكنني البغضاء، من أنفر إنني الحقيقة. ينشد الذي غري أحد والفساد بالدجل
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أنهم أو الفكر من ُعطل أنهم فاعلم القناعة، إىل يدعون الشيوخ سمعت فإذا بالقناعة.
منافقون.

تأتي فسوف العاملية، الحكومة عىل نتفق لم «إن قال: الذرية القذيفة عىل الحديث دار وملا
عىل واحدة دولة بطغيان ستأتي وأعنف، أخطر نحٍو عىل اتفاق بغري العاملية الحكومة

الدولة.» تلك هي إنجلرتا تكون ولن بأرسه، العاَلم

الرشوح من فيه أكثر كالًما الزوجية، أرسار بجهل وعالقته الفن عن مرة محدثه وتكلم
من أحًدا تنفع الرشوح هذه كأن الرشوح إىل تعود ذا أنت «ها شو: فقال والتعليالت،
تجري ألنها األحوال؛ معظم يف الرشوح تخطئ حيث تكفينا قد وحدها الوقائع إن الناس.
بها يقنعوا أن أسالفنا تعوَّد التي الرشوح تلك مثًال وأذكر املحدود. تفكرينا نطاق يف
طفًال ستلد أنها تعتقد — املشهورة املمثلة — تريي إلني كانت لقد !… عليها ويعتمدوا
أكسفورد يف املتعلمني من وكثري الحمقاء. باملرأة هذا عىل تكن ولم واطس، َقبََّلها أن بعد
وكالهما ينبغي، ما فوق يفقهونها أو الجنسية املسائل عن شيئًا يفقهون ال وكامربدج

والوخامة.» الرضر يف سواء

الحماقة من كنا إذا نتوقع ماذا فقال: ألصحابها، مفسدة السلطة أو القوة أن أمامه وذكروا
ولكن الناس، تفسد ال حال كل عىل السلطة إن الحمقى؟ أيدي بني السلطة نضع بحيث
األملانية، والبالد هتلر مع حدث ما وهذا أفسدوها. السلطة ملكوا إذا الناس من الحمقى
يصبها التي القسوة تلك جيًدا عرفت ولقد … السلطة بامتطاء اللعب صناعة هي وهذه
األرواح تلك جيًدا كذلك عرفت ولكنني والحاملني، الوادعني عىل القصدير من اآللهة أولئك
بعد وتظل واملفرتيات الشبهات وتتلقى وبساطة، عذوبة القوة عىل تزداد التي العظيمة

الفساد. من عصمتها عىل ذلك

عليه ُجِبلوا ما يفقدوا وال أبًدا يحاربوا أن مستطيعني يحسبهم إنه الصني أهل عن وقال
محورها هناك املعيشة ألن السكينة؛ بها تحفُّ الصني عبادات إن قال ثم الفكاهة. روح من
للشبيبة. العبادة هذه عن املسئولون هم اليونان إن القائلني أخالف ولست الشباب، ال السن
يف التقدم من نخجل الغرب يف ونحن قومه، مصري ترى ذا أنت وها … هتلر حاولها وقد
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وحذار عمرك. من أكرب تبدو إنك يسرتضيك أن أراد إذا لك يقول فإنه الرشقي أما العمر،
سقف أن تشعر أن قبل ترى فقد سيداتنا؛ من محرضسيدة يف بهذا تَْهِرَف أن — بعُد —

أذنيك. عىل منطبق الدار
وطلب الكاتبة، باآللة حسنًا رقًما مرقومة طويلة وثيقة معه لجليسني يوًما وأخرج

َلة. املعدَّ وصيته إنها لهما: وقال َعاها، يوقِّ أن إليهما
قبُل؟ من ْعها نوقِّ أَلْم فسأاله:

لتسلية فإنها أخرى. مرة توقيعها إىل هذه توقيع بعد تعودا أن يبعد وال لهما: فقال
وقد وحني، حني بني هكذا عنك بإلقائه وتلهو املال من وافًرا قسًطا تَْحتَِجَن أن ظريفة
قد يكن لم إذا املرء أن إال للفنانني، كلها أهبها أن عيلَّ واقرتح يوم ذات بعضهم جاءني
املال، حيازة تعود ألنه الترصف؛ يحسن شيل كان وقد يضيعه. أن خليق املال حيازة تعوَّد
الباب وعىل إالَّ يكتبا أالَّ األمر بهما وآَل كسبا ما َدا بدَّ فقد ودستيفسكي سكوت والرت أما
قد أمي إن متفرقني. آلحاد ال منتظمة لهيئات بمايل وسأويص املقاضاة. يف يلحف غريم
بذلك شقينا لها يُرتَك لم فلما املرياث، لها يُرتَك أن ترتقب كانت ألنها حياتها؛ تنغصت

أجمعني.

ويقصون دقائق خمس إيلَّ يتحدثون عديدين أناًسا إن الصحفية: األحاديث عن كالمه ومن
كما يثريني كما يثريني يشء «وال قال: عيلَّ. وينعون يثلبونني وهم بعدها، أيامهم سائر
الصفات لتلك شاء من يزدريني أن أبايل ال كنُت وإن أزدريها، لصفات عيلَّ الثناء يثريني
أن عىل املستقبل يف عولت وقد واكتسابها. تكوينها يف السنني بعد السنني أنفقت التي

باملحادثة!» له آذَن أن قبل معي الحديث نص عىل يُْطِلعني أن صحفي كل من أطلب
آذََن أن ضعفي من فبلغ يوم ذات جاءني صحفيٍّا إن ذلك: قبل قال قد وكان
كلمة فيها أقول لحظة يل يرتك ولم وحده الحديث شغلة أتم قد هو فإذا بمحادثتي، له
ويحذف قلُت بما يكتفي أن وهو رشٍط، عىل الحديث بنرش له انرصفسمحت فلما واحدة،

قال! ما كلَّ

بعيني إليه ينظر أن قبل من يلقاه أن وتمنيه إعجابه عن له فأعرب أملاني أسري ولقيه
نفسه عن قال قد شاعرنا جيتي إن لرفاقه: قال بعيد من ملحه ساعة إنه له: وقال رأسه،

العالم». «شيخ ى يُسمَّ أن خليق شو برنارد ولكن العالم، طفل إنه
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الجميل عىل اطََّلعت قد — القارة أبناء كسائر — ألنك جيدة؛ إنجليزيتك إن شو: قال
ولكنه وهيني، جيتي خاطره يف أحرض األملاني األدب عن تكلم إذا واإلنجليزي آدابنا، من
بها يتسىل التي واملقاتل الرشطيات تلك هو يعنيه فالذي اإلنجليزي األدب عن تكلم إذا

فراشه. إىل يذهب حني

يرشب وال يأكل ال إنه قائًال فاعتذر التفاح، عصري من كوبًا له فقدموا جريانه يوًما وزار
(منتصف العشاء ووجبة عرشة) الخامسة والدقيقة األوىل (الساعة الغداء وجبة بني شيئًا
ال اإلنسان فإن اللقاء؛ حفاوة يقتضب األكل أن أرى هذا وَعَدا قائًال: أضاف ثم الثامنة).

يأكل! وهو يتكلم
تضبط ويده الوراء إىل ورأسه يغني، واندفع اإليطالية رحلته ذكرى استعاد ثم
الكبرية، الذهبية ساعته إىل يده امتدت تماًما دقائق عرش إال السادسة الساعة وعند النغمة،
امرأتي، إىل الساعة أعود أن بد ال مؤاخذة، ال يقول: وهو واقًفا وهمَّ فيها، ونظر فأخرجها

السادسة. الساعة أخبار مًعا نسمع أن عادتنا فمن

َقطُّ تنجح لم إنك الجار: له فقال جريانه بعض إىل فيها يعيش التي القرية قس وتحدََّث
أرى. ما عىل الكنيسة بزيارة إقناعه يف

ألطفال خطابه يف أسلوبه أنىس ولست مرة، ذات األحد حرضمدرسة إنه القس: قال
وكان الحياة! بقوة يسميه وما والحيويات «االقتصاديات» يف مستغرًقا املساكني، القرية

غريهم. يحسنه ال الذي إصغاءهم يصغون األطفال
يخاطبهم. بَمن لعلمهم مبتهجني كانوا أحسبهم الجار: قال

صاحب غني رجل أنه عرفوه ما وكل ، َقطُّ شيئًا عنه يعرفوا لم إنهم القس: قال
يتنزل أن — هول» «ألربت يف الخطابة عىل القادر وهو — منه حسنة واعتربوها سيارة،
إذا وإنهم الصغرية، قريتهم من أكرب الدنيا إن لهم ليقول مثلهم أطفال بضعة مع الكالم إىل
Pilgrim’s الحاج رحلة قبيل من شتى ُكتُبًا يقرءوا أن فعليهم بها علًما يزدادوا أن أحبوا
ُولِد مطبوع ممثل تعلم كما ألنه فأضحكهم؛ وداعبهم صفحة لهم قرأ ثم ،Progress

للتمثيل!
نفيس، عن َقطُّ يسألني لم أنه فأذكر اليوم ذلك ألستعيد وإنني يقول: القس ومىض
النبات من نخبة معه كانت ذلك بعد عاد وملا منه، مفروغ أمر له أُُخوَّتِي بأن يشعر كأنه
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أن عادته من كان وقد عائشة، أنها لو بنفسها تحرضها كانت زوجته إن فقال النادر،
راضيًا. وينثني البسيط، الزهر من نثارة عليه فيضع يوم، كل قربها يزور

دارك» «جان روايته اختصار يف يستأذنه مدرسة ناظر من خطاب إليه ووصل
زائدة، كلمة الرواية يف يذكر ال إنه يقول: إليه كتب أنه أصحابه فأخرب التالميذ، لقراءة
الكتب هذه تبقى أن فالخري لهم، ميسورة نضجهم بعد ُكتُبي قراءة كانت إذا األطفال وإن

املدرسة. من بعيًدا
املوضوعات من موضوع إىل بتحويله مسخوه قد — للناظر قلت كما — شكسبري إن
قضت وما يوم. كل تُخَلق ال العبقرية فإن عبقرياتها، تحطم ترىضأن ال والدنيا املدرسية،
أن املدرسة ناظر يستطيع — وبينه شكسبري بني املدة يعني — تكوينه يف سنة ثالثمائة

واحد. يوم يف يفسده
يف الحتضانه عاش قد شكسبري أن يعتقد رأيه نقيض عىل إنه وقال جاره فعارضه

املدارس.
عليه. أنحى قد هو ألنه األيام؛ هذه يف بقي أنه مؤكًدا «شو» فابتدره

يف لألسئلة موضوًعا رواياتك اليوم يجعلون ولكنهم حسن، يقول: صاحبه فعاد
االمتحانات.

والرشوح، بالتعليقات مذيََّلة يطبعونها املدارسال نظَّار دام ما يفعلوا أن أبايل ال قال:
رواياتي! من األسئلة كانت إذا أرسب وأحسبني … امتحان يف َقطُّ أنجح لم نفيس وأنا
مؤلفاتي؟ عن يسألونها التي األسئلة نموذج هو فما وبعُد، مستفًرسا: عقب ثم

املرسحيات ألَّف الذي هو «ولز» أو «وب» كان هل مثًال يسألون قد صاحبه: قال
…؟ «الشوئية»

والفكاهة، التسلية يف حسن ذوق صاحب ألنه كتبها؛ وب لعل وأجاب: «شو» فضحك
يكتب أن شو مثل َقطُّ يتعلم لم لرجل يتسنَّى فكيف وإال … املقدمات كاتب هو ولز ولعل

حرًفا.
أنه له يزعم محدِّثه وكان التمثيل، عن الكالم سياق يف لشكسبري الحديث وعرض
إن شو: فقال مراء، بال أرفنج هنري عىل لغطى التمثيل بفن اشتغل لو وأنه بارع، ممثل
دماًغا ُرِزقت قد — الحظ لسوء — وإنني ردئ، ممثل منه يأتي القريحة صاحب الرجل
جانبي ويف جوالة. فرقة يف للعمل شكسبري صلح كما لصلحت وإال القرائح، أدمغة من
قارص الدوام عىل كنت وقد غريي، مع املشرتك للعمل استعداد عىل أنني هي أخرى َمِزيَّة
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الغداء. موعد يف عائد

التي الرواية متن تنقيح عىل قادر — يل أبيح لو — أنني إال واملعارك، االقتحام يف الحيلة
سمبلني. برواية صنعت كما أمثلها، قد

ملخرج تبيح ال وأنت شكسبري تنقيح لنفسك تبيح أن ليدهشني إنني محدثه: قال
كلماتك. من واحدة كلمة يبدِّل أن أفالمك

أميزه ال حتى كالمي يبدِّل أن له أبيح وأنا شو من أعظم امرأ يل هات «شو»: فأجاب
قرأته! إذا

الطبيب فصعد الفراش، يُلِزمه بتعب لشعوره — املدينة يف وهو — الطبيب واستدعى
يتداعى أن ويوشك يلهث وهو وجلس دعوته، قبل املصعد أصاب لعطٍل قدميه عىل الدرج
له: وقال التعب، يزيل الدواء من قرًصا الطبيب وناول فراشه من شو فوثب مجلسه، يف
لحم عن تمسك أن فجرِّْب التغذية، فرط هي معك كلها اآلفة أن بَيَْد األثر، عىل يريحك إنه
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منك أنشط أزال وال عمرك ضعف عمري أن ترى وأنت والفاكهة، بالخرض واكتِف الجزار
وأثنى الطبيب فوافقه وخفة؟ سهولة يف الفراش من وثبت كيف تلحظ أَلْم … مرة مائة

ونشاطه. خفته عىل
عىل يرقص وطفق موسيقيٍّا قرًصا شو فأدار ال. الطبيب: قال أترقص؟ شو: فسأله
يف مثله هو فإذا األقل، عىل ساعة ربع يوم كل يرقص أن الطبيب ينصح وعاد نغماته،
يوافقهم؛ ال بما املرىض تنصحون األطباء معرش إنكم قائًال: وأضاف والخفة. النحافة
تكتب» «ال يل وتقولون قدميه، عىل سعيًا قواه يستنفد وهو «امِش»، الربيد لساعي تقولون
واآلن … كسًفا لتساقْطُت صباح كل الكتابة عن انقطعت ولو قواي، أحفظ بالكتابة وأنا

للعيادة. املقرَّرة الخمسة الشلنات فهات خبري مشورة أعطيتك وقد
نجحت ألنني الطبيب: قال ولَِم؟ ويحك! شو: قال بجنيَهنْي. وطالبه الطبيب فابتسم
تثب وجعلتك وإعياءك تعبك أنَسيْتَُك واإلعياء التعب َعيْت ادَّ حني فإنني عالجك؛ يف بالحيلة

خفيف. وأنك ناشط أنك وتريني وترقص
ميدانه. يف له الباقعة الطبيب بغلبة واعرتف شو، فضحك

الحياة إن التجربة؟ هذه من يتعلمون ماذا لعمري وقال: فأنكره العرايا رسم عن وحدَّثوه
حياة. لها ليس التي املخلوقات لهذه يدفعونها الساعة يف بدريهمات أرسارها تفيش ال

الحياة». «حجرة عنوان العاري الرسم حجرة عىل يطلقون ألنهم ذلك وقال
اإلهمال إىل الزمن مع جميًعا القبور مصري ألن فاستصوبه؛ املوتى حرق عن وحدَّثوه

واالندثار.

معضالتها، من معضلة يف لتوِّه اإلجابة عن يحجم فال الفلسفة أعماق أحاديثه تتناول وقد
بالسؤال مؤلفه يفتتحه كتاب بكل يدي من ألقي «إنني الفالسفة: رأي يف الحقيقة عن قال
بأجمعها. الفالسفة كتب عىل أتيت ولو أعرفها لن وأنني يعرفها ال أنه موِقنًا الحقيقة، عن
كلٌّ ويفرسها حقيقية، أمور بضعة عىل يتفقان قد املحسوس الواقع ورجل الفيلسوف إن
والظاهر الحقيقة يجعل أن الفيلسوف عادة ومن صاحبه. تفسري يناقض تفسريًا منهما
لها ظاهر ال التي األمور وأن الحقيقة، هو الظاهر أن الواقع رجل يعتقد حيث ضدين؛

املحسوسات.» هذه نصيب من أقل والثبوت الصحة من نصيبها
عليها، ويتغلبون يذللونها بَمن االرتفاع يف وأثرها املصاعب يف رأيًا جليسه له وأبدى
الشباب. أيام املصاعب من به تمرََّس ملا والشهرة األدب عالم يف الذروة تسنم قد هو وأنه
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«اقرتنت» فلما الفاقة، هي عانيتها التي املصاعب أصعب إن وهذر. «لغو شو: فقال
إىل كالعودة للتمثيل تصلح ال التي املرسحيات أكتب وأن أستقر أن يل َ تيرسَّ بالغنى
إذا إال يُدَرك ال ما تبلغ أن لك يتاح ولن يُدَرك، ال ما بلوغ لهي الفنان غاية وإن متوشالح.

يْك.» بكفَّ الطريق شق إىل مضطرٍّا تكن لم
سبيلك، يف األذى يتحملوا أن يرتضون الدوام عىل أناس «هناك فقال: استطرد ثم
يقبلها، َمن تجد ال ومالمة وتبعة عبئًا منهم «الضحية» يزال وال أبًدا ينجحون ال هؤالء
النجاح.» إىل ُقُدًما نفسه يميضخادم بينما بفشله، يتعزى أن بالضحية األمر وينتهي

التي فطنتهم فقدوا إنهم فقال: األملان، إىل أشار أنه الحرب أيام أحاديثه أواخر ومن
إىل بالرعب َردُّونا قد بهم فإذا صوابنا، عن بالرعب يخرجوننا أنهم وظنوا بها، امتازوا

الصواب.

عىل مقصورة وليست وخطبه، ورواياته كتبه يف كله لتفكريه مثال الرسيعة الخواطر هذه
غريها. دون املجالس يف أحاديثه

سؤال عن يُِجيب بل يرتدد، وال يتلعثم ال باللسان ينطق أو بالقلم يخط فيما فهو
الجواب. كان وأيٍّا السؤال كان أيٍّا له، يعنُّ بما السائل

املساجلة، أو الخطابة من مآزق التخلصيف يريد حني له الخصلة هذه تكون ما وأنفع
الكتابة. مآزق رأينا كما ومثلها

ومىض فمه من الكالم واختطف محنق، مخاِلف فقاطعه حافل ناٍد يف يخطب كان
النادي. خطيب هو كأنه يتكلم

… بمقاطعته السيد يل سمح إذا يعتذر: كأنه شو له فقال
فأسكتوه. بالضحك، املقاطع الفضويل أغرقوا قد السامعون كان جملته يُتِمَّ أن وقبل

عليه. معرتض وال مقاَطع غري كالمه شو واستأنف
أمه، ووجه أبيه رأس له طفًال يُرَزَقا أن عىس بها يتزوج أن فنانة عليه واقرتحت
الطفل يأتي فقد الوراثة؛ مكائد من خوفه لوال الجميل باملقرتح يرحب أنه جوابه فكان

أبيه. ووجه أمه رأس وله
فهو املؤلفات، يف ويكتبها الرسائل، عىل بها ويجيب يقولها الحارضة النكتة وهذه
السامع منها يفهم التي «النكتة» أسلوب فيهما وأسلوبه باللسان، وكاتب بالقلم متحدث

والتحليل. النقد يف اإللحاف من ويعفيها مراًدا، معنى
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يف عقيدته وهو واحد، محور عىل كلها تدور الشوئية الفلسفة مناهج أن نتبنيَّ هنا إىل
السوبرمان. خلق وهي واحدة غاية إىل كلها وترمي الخالق، التطور

بيننا قائمة فوسائله البيولوجية، والبنية األعىل املثل من مزيًجا شو سوبرمان كان وملا
العبقري سيما وال العبقري، والبطل املرأة بني موزعة وهي اإلنسانية، الحياة عنارص يف

الفنان.
مهمة يف األصيلة القوة وهي الخالق، للتطور الكربى األداة هي شو فلسفة يف فاملرأة
ينرصف ال الذي املسخر عمل تعمل ملحاح دءوب قوة وهي غاياته، وبلوغ النوع حفظ
إليها تنقاد التي الوجهة هذه سبيل يف مشقة عن تحجم وال تِكلُّ وال تني وال وجهته، عن

غريها. دون تراها كأنها بصرية دونها، شيئًا ترى ال كأنها عمياء
تصطاد التي بالطريدة أشبه وهو «الخلق»، مهمة يف عرضية وسيلة فهو الرجل أما
طلب يف فانطلق عنائها من الخلق مهمة أراحته وقد الفخاخ، ينصب الذي بالصائد منه
أن للمرأة فأتاحت ومزاياه، وأطماعه همومه وتنوعت والسلطان، والثروة واملعرفة البأس

ق. الخالَّ التطور مهمة َم تقدَّ كما وهي مهمتها، عىل يعينها ما منها تختار
السباق. وهذا التطور هذا بني ما البطل ويُوَلد

من فرع يف قصد غري عىل تنبت التي كالفلتة ولكنه كذلك، الفنان العبقري ويُوَلد
والنظراء. األنداء فيه يَُصب وقالبًا يُحتذَى مثًال الفلتة تصبح ثم الحياة، شجرة فروع

يقصدان التي الغاية سبيل يف يشء بكل التفدية يف يتشابهان والعبقري والبطل
أهلكتهم ولو معهما ينساقون والناس منهما، قصد غري عىل إليها ينساقان أو إليها،

العبقرية. ومطالب البطولة مطامع
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هذا عىل الوحي وكاهنة نابليون بني الحوار يجري متوشالح» إىل «العودة رواية ويف
املنوال:

هذه أملك إنني أقول حني أنني بَيَْد سيدتي. يا نفسه يفرض العلو إن نابليون:
العبقرية، إنها تملكها؛ ومواهبي طبائعي أن فالحق الصواب، كل العبارة أصيب ال امَلِزيَّة
وإنني واإلنجاز، التجربة من يل مناص وال وإنجازها، تجربتها إىل تدفعني التي هي إنها

بيشء. فلست املسعى ذلك غري يف أما إنجازها، عىل وأدأب أجربها حني لعظيم
وإنجازها؟ لتجربتها وحي إيل أتحتاج إذن. وأنِجْزها فجرِّبْها حسن، الوحي: كاهنة

البرشي. الدم سفك تستلزم امَلِزيَّة فهذه مهًال! نابليون:
أسنان؟ طبيب إذن أأنت جرَّاح؟ إذن أأنت الوحي: كاهنة

وموت الدماء، من بحار سفك أعني إنني تقدرينني. ال إنك سيدتي! يا َمْه نابليون:
اإلنسان. بني من ماليني

أحسب. ما عىل بهذا لك يسمحون ال إنهم الوحي: كاهنة
يعبدونني. هم بل كال، نابليون:

فوق األمر اقتىض إذا جوًعا ويتضور الصلب عىل «يُقِدم النابغ كالبطل والعبقري
كالخرقة ترثَّ حتى أعصابه وينهك … َكدِّهن عىل ويعيش النساء ويدرس املنازل، سطوح
وهنا بغريه، مباالته قلة يف شنيع أناني نفسه، نسيان يف نبيل إيثاري جزاء. بغري البالية
فاجع لصدام وإنه الشخصية، اللبانة عن والتجرد العنف يف مأربها مثل مأربًا املرأة تلقى

األحيان». من كثري يف
محيد ال التي الغاية إىل وانطالقه وإرصاره عنفه يف معذور والعبقري البطل وكال
تلك من يحققان ما بمقدار إال ينفعهما وال واألحياء، الحياة ينفع ما يطلبان ألنهما عنها؛

الباقية. املنفعة
عن ينحرف قد البطل فإن الخصلة، هذه يف يتفاوتان قد والعبقري البطل أن غري
حاَدا إذا سلطاٍن أو لجاٍه العبقري يكرتث وال وسلطانه، لكربيائه مرضاة الكربى ة الجادَّ
الحياة. واقع يف ثم الناس أحالم يف البديعة والقيم الجديدة األمثلة خلق وهي غايته، عن به
شو فإن السوبرمان، إىل التقدم ذريعة هي الجديدة األمثلة خلق عىل القدرة وهذه
نماذج ولوال محاوالتها، يف الطبيعة بها تقتدي التي القدوة هي الفن» «خالئق أن يعتقد
األنماط هذه الطبيعة يف ظهرت ملا العبقرية، عنها تتمخض التي العظمة ونماذج الجمال

غرارها. عىل وتنمو تحكيها التي
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املرآة. يف شاربه يُصِلح

السوبرمان. يأتي ثم
يرتقى أعىل إنسان خارقة، عقلية وطاقة صحيحة جسدية بنية ذو حي إنسان وهو
الفنية. والعبقرية والبطولة األنوثة فيه تشرتك طويل جهد بعد األدنى، اإلنسان هذا إليه
ويستطيع سنة، ثالثمائة ينيفعىل حتى عمره يطول بيولوجية، بنية أسلفنا كما وهو
فال الطويلة، حياته أطوار من استجمعه وما العصور أطوار من استجمعه بما ينتفع أن
طور يف واألبطال العباقرة يموت كما نضجه ساعة يموت أنه حياته يف الفاجعة تكون

الناس. بها ينفع وال بتجاربه ينتفع فال فيه، نحن الذي الحياة
يقيم أنه لوال وشيًكا، السوبرمان ينجب أن عسيٍّا كان اإلنسان أن «شو» ويحسب

العظيم. الكون غايات عن فألهته صغائره غلبته كلما بيديه، طريقه يف العراقيل
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حقيقة من تخلو ال إليه دعوته وأن باملستحيل، ليس شو سوبرمان أن لنا ويلوح
ويضمحل ويصغر وجوده، آفاَق اإلنسان َع وسَّ كلما يعظم اإلنساني النوع أن وهي ثابتة،

املحدود. وجوده انحرصيف كلما
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الناس يف وأقواله الناسفيه أقوال

فيه. الناس أقوال من الرجل نعرف إننا
الناس. يف هو أقواله من ذلك من أكثر نعرفه ولكننا

ال بل — يختلفون وقد حقه، فوق يعطونه وقد حقه، بعض يغبنونه قد الناس ألن
إليه. النظر يف — يختلفوا أن بد

وطبيعة نفسه، وطوية فهمه، مبلغ عن اإلبانة يف شيئًا تظلمه فلن الناس يف أقواله أما
وخلجات وشعوره تفكريه وحي من واألعمال الرجال به يقيس الذي ومقياسه خلقه،

ضمريه.
املشهورين، يف هو أقواله ومن شو برنارد يف املشهورين أقوال من طائفة ييل وفيما
أن فيها وتوخينا الناس، عىل هو وحكمه عليه الناس حكم من به التعريف إلتمام أوردناها
التفكري. ومناهج والعمل العلم جوانب يف واملنقودين الناقدين بتعديد النظر وجهات نعدِّد

وإعجابهم الناس حب أدركت قد «إنك التسعني: عامه يف مهنئًا له يقول أينشتاين فالعالم
وكفى، األخالق بمواعظ الناس تَِعظ ولم االستشهاد، إىل اآلخرين قادت طريٍق من بك املرح
عىل يقدر أحد من وما تُنَال. أن فوق غريك يحسبها أشياء من السخرية عىل اجرتأت بل
عداد ال ُدمى منه فأخرجت لعبك صندوق فتحت وقد لفنه، املولود الفنان غري كعملك عمل
وهي وجمال، روح من بل ودم، لحم من ليست املماثلة هذه مع ولكنها الناس تماثل لها،
أنها ننىس لتجعلنا حتى والنساء، للرجال تمثيًال منا أصدق األخرى النواحي من ناحية يف

شو.» برنارد خلقة من بل الطبيعة، خلقة من تكن لم
بربارا، ماجور تمثيل لنشهد يوًما أوالدي «أخذت املشهور: السيايس رششل وقال

الدنيا. شهدتها سنة عرشين أفظع وهي شهدناها، منذ سنة عرشون ومضت



شو برنارد

وزالت ، التغريُّ يكون ما أحسم عىل إنساني نظام كل التقريب وجه عىل فيها َ تغريَّ
هذه ركب يف وجرت والقرية، املدينة ومظاهر حياتنا أحوال العلم َل وبدَّ القرون، معالم
العنيف، السيايس واالنقالب الصامت، االجتماعي التطور من جسام أمور املرهوبة الفرتة
والتشكيل والتقاليد، الضوابط من له حد ال الذي واإلنطالق املجتمع، أسس يف واالتساع
تحتاج واحدة شخصية فيها تكن لم الرواية أن إال الفردية، واآلراء القومية لآلراء الجديد
فات قد إنها عنها يقال واحدة إشارة أو واحدة كلمة فيها وليس جديد، من تصويرها إىل
خمسسنوات.» من بأكثر ميالدهم قبل ُكِتبت قد أنها علموا حني أوالدي دهش وقد أوانها،
زماننا يف والفطنة الحس ذوي أندر من رجل الواقع يف «إنه بريستيل: الروائي وقال
الرشف موفور النحيزة، كريم األفق، واسع نبيل، مخلوق كذلك وهو زمان، كل ويف هذا
َقطُّ به يَنُْخ لم والتبكيت اللذع وسخرية الهادم النقد قوة من به ُعِرف ما وكل والكرامة.
به أنحى قد هو بل واملودة، اللطف غري الناس آلحاد يكنُّ ال ألنه الناس؛ من آحاد عىل
من مظهًرا إال شدته كانت وما والشعور، الرأي ومذاهب والنماذج والعادات األنظمة عىل

العامة. العلنية مظاهر
جدير رجل باإليجاز وهو ودود، لطيف حصافته عىل فهو الخاصة الحياة يف أما
عىل يعيش مثلهم وكان األقدمني باألنبياء شبه عىل نراه كنا وإذا األقىص. الحد إىل بالحب
نبي هو إذ مرائية؛ وال خادعة غري مرة املظاهر رأينا فقد الربي، والعسل (الخرض) الجراد

القديم.» الطراز من
عىل ُعِرفوا الذين الناقدين خرية ومن فنيٍّا، ناقًدا شو «كان أيًضا: بريستيل وقال
بقايا من سخيفة بقية أو صغرية، مهزلة غري املرسحيات فيه تكن لم عهد خالل اإلطالق،
هذا من ا جدٍّ أفضل هو ما عىل قادر أنه األوىل النظرة من فرأى و(األحالميات). املجازات
قالب يغريِّ ولم وارتياحنا، رسورنا لفرط نعلم كما عمله، يف فأفلح يعمله، ومىض الهراء،

ومحتواه. لبابه َ غريَّ بل شيخوف، صنع كما الدرام
لنا تفرسِّ التي الحرية وهي التمثيل، ونظارة املعارصين للنقاد حرية النتيجة فكانت
سحر واالعرتاف التقدير وقت أقبل حني أنه إال املرسح، ميدان يف للفوز الطويل انتظاره
هذا عرصنا بعد باقيًا سيظل لسحر وإنه واملناظرة، الحوار ذات املرسحيات بهذه املاليني

طويل.» بزمن
التحية فروض يؤدوا أن لغريي «أَدُْع ماكنزي: كمبتون هو آَخر روائي عنه وقال
وللناقد (سويفت) أسلوب بعد السالسة يف نظريه نعرف لم الذي األسلوب صاحب للكاتب
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تخفق لم التي السليمة للبداهة التحية أؤدي أن وحسبي االجتماعي، والفيلسوف املوسيقي
… نفسها عن واإلعراب وجودها تقرير يف — السليمة البداهة عرفت منذ — َقطُّ

كان ما يرى حتى العمر به يطول الذي املؤلف من بالغبطة أحق هو مؤلف من وما
أصبح قد رجولته، يف النقائص من محسوبًا أو شبابه، يف املغرب الشطط من محسوبًا
وإن تاله، الذي الجيل يف منها املفروغ الحقائق من بل السليمة، البداهة من محسوبًا
من الشباب بني به ظفر ما بمثل ظفر مؤلًفا أن َقطُّ اتفق فما بالغبطة، لجدير شو برنارد

واإلعجاب.» التوقري طول
عرف يف — األعىل باملثل أحيانًا شو «يذكِّرني موري: جلربت األديب العالم وقال
آلة عىل وهو بالسعادة يشعر أن يستطيع الذي الرجل وهو الحكيم، للرجل — أبيقور
بَُرحاء من يلقاه بما الجسد يزعجها وقلما والتأمل، الفكر بحياة تنعم روحه ألن العذاب؛
وفيه الرضوض من أمشاج وهو تركه أليم حادث (هندهيد) يف له اتفق والتعذيب. األلم

يطاق. ال واصب ألم يف كان أنه شك وال مكسور، رسغ
إذ عنه أبحث أنا فبينا الحديقة، أرجوحة عىل ُوِضع قد إنه يل فقيل أَُعوُده، وذَهبُْت
يف مستغرق أنه إال الضمادات، يف ملفوًفا هناك بشو وإذا أجمة، وراء من قهقهة سمعت
فرط فكأن املصاب، هو الحظ لحسن األيمن رسغه يكن ولم يكتب. مما ويضحك الكتابة
حافل غري طلًقا الفائقة، الرسعة قدم عىل أبًدا يحيا جعله قد الذهني نشاطه يف الحياة
شتى معارك خاض ولقد الكتَّاب. من كثريًا تضني التي واملعارك واملنافسات باملنغصات
مرًحا فخاضها الشخصية، بالشئون األغلب األعم يف لها عالقة ال التي القضايا سبيل يف
حتى أنا َمن يقول: كما اإلجحاف، من متحرًجا جميعها يف يكن ولم واٍن، وال واهن غري
لم — والهجاء السخر عىل القدرة من وهبه ما مع — أنه عىل … عادًال؟ أكون أن أستحق
مَلن املعركة بعد عليها ينطوي كراهية عىل تنمُّ أو الحقد، عن تشفُّ كلمة َقطُّ منه أسمع
أصابوه، وقد منه، الضحك عىل قادًرا يكون أن إال أحًدا يصادق لم إنه قيل وقد حاربوه.

فيه.» ضغن ال ضحك ولكنه
مختلف يف نجاحه عدا — «إنه :“The Radio Times” اإلذاعة صحيفة ناقد وقال

األسماع.» يف وقًعا املذياع أصوات أحسن من صوت صاحب — امليادين
أبناء بني نشئوا الذين النور أبناء أحد «إنه األيرلندي: الشاعر “Yeats” ييتس وقال

وأسمى.» أرفع بطبيعة مأخوذ ولكنه مثلهم، ويفكِّر بلغتهم ينطق إنه الدنيا.
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مع قلق واحد، جليس مع السحر غاية ساحر «إنه بلدوين: لورد السيايس عنه وقال
جلساء!» أربعة مع رأسه عىل ويقف جليسني،

الرءوس «أيتها شعرية: قصيدة من التسعني عامه يف يحييه الشاعر ماسفيلد وقال
قرون بعد الجميل الفن والة وليأِت الحياة، بقيد وهو كرِّميه الكوكب هذا عىل النرية
باسم — بيننا وهو — مجده نسمي أن الوفاء من وحسبنا والتماثيل، بالنصب له َفْليأمروا

العظيم.»
وتحسب بيتك، إىل تدعوه إنك قالت: مضيفاته من سيدة عن بريسون مرتجمه وروى
مدرسة اختار قد أنه ترى بنفسك تشعر أن وقبل حديثه، برباعة ضيوفك سيمتع أنه
وكيل وظائف لنفسه واتخذ طعامك، وجبات لك ونظَّم وصيتك، عليك وأميل لولدك،
ضيعتك. وناظر وحالقك، مالبسك، وخائط وطبيبك، وقسيسك، دكانك، وصاحب أشغالك،
ال حني ينرصف ثم والتمرد، الثورة عىل فحرضهم الصغار إىل التفت هذا من فرغ فإذا

النسيان. كل وينساك يقوله، أو يعمله ما أمامه يجد
أول عند بالفرنسية له قال أنه فرانس أناطول وبني بينه املناوشات طريف ومن
اللعوب املرأة حق ملن إنه حسن. حسن، فرانس: له فقال … مثلك عبقري أيًضا أنا لقاء:

رسور! تاجرة إنها نفسها عن تقول أن
لم فإنه ومهارة، الفتى من لظرف «إنه لصحبه: فقال فرانس وعاد شو. يغضب فلم

كذاك.» بعبقريتي الثقة منحني قد هو بل وكفى، الكلمات بهذه عبقريته يل يعلن

عىل ولكن وملكاتهم، الناس ألقدار دقيق ميزان أنها عليها فالغالب الناس يف هو أقواله أما
وهما الدوام، عىل امليزان يف موضوعتني لصنجتني حسابًا نحسب أن وهي واحدة، رشيطة

تعذر. ال القافية كانت إذا — القافية صنجة نسميها أن لنا يحق التي املبالغة صنجة
الخمول من شكسبري أنقذ قد تارًة فهو لنفسه، ادعاءاته يف الشطط صنجة واألخرى
يف وهو واحدة، برضبة قىضعليه أن بعد نورداو ماكس دفن قد تارًة وهو عليه، بالحملة

والالم. األلف مع التفضيل أفعل أو التفضيل أفعل وزن عىل حال عىل كلٍّ
الرياء ُعْرف عىل ثورة الواقع يف أنه أحدهما أمرين: الشطط هذا يف نالحظ أن بد وال
جميع يف االجتماعيون املقلدون عليه تواضع الذي الكاذب التواضع عىل ثورة أو زمنه، يف
اآلراء، جميع يف الواجبة الرصاحة من مستثنى غري نفسه يف املرء رأي بأن وإيمان األزمان،

األقدار. ذوي ألقدار املغرض اإلنكار يعم حني وبخاصة
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تنام. أن قبل لزوجته يعزف

تلك يتقبَّلون الناس أن لنفسه ادعاءاته يف شططه عىل يُالَحظ الذي اآلَخر واألمر
إىل يستمعون كأنهم وهوادة، مسامحة نفوسهم ويف ابتسامة شفاهم وعىل االدعاءات
غرائبه وتقبُّل مجاراته من رضر ال طيب شيخ غرور إىل أو محبوب، طفل شيطنة
النظر من بأس وال املستنكر، الجد إىل منها املحتمل املزاح إىل أقرب عندهم فهي وبدواته،
مفيد. صحيح ذلك بعد وزنه فإن الحساب، من «الصنجة» هذه إسقاط بعد امليزان إىل

مرة إال بأمثالهم التاريخ يجود ال الذين العظماء من إنه عدة: مناسبات يف غاندي عن قال
سنة. ألف كل يف

وأؤكد بليد، عبوس طاغية صورة يف دائًما ستالني يصورون «إنهم ستالني: عن وقال
من وأهم فذة، خربة عىل سيايس أنه وحقيقته حقيقته، عىل نعرفه أن وشيكون أننا لك
وقد الحاسة، هذه عنده تكن لم هتلر أن تعلم وقد فكاهية، حاسة عنده وجدت أنني ذلك

«!… ابتسامتي من شبه عىل عجيبة، ابتسامة له ملحت أنني ستالني من فاجأني
العربية، القضية يف املشهور لورنس عىل الكالم صدد يف أخرى مرة ستالني وذكر
منزويًا يظل أن عمد عن يؤثر كان جيدة؛ معرفة عرفته وقد العرب بالد لورنس «إن فقال:
وما األميني، قيد يف نفسه ويسجل األوامر عنه تصدر أن ويأبى العسكرية، املراتب أقل يف
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مكانه من هو حيث أقوى أنه العتقاده بل تضحية، أو حياء أو لتواضع ذلك يفعل كان
هذا يف ستالني سبقه وقد السواء. عىل له مفتوحة وهي القائد، أو الضابط وظيفتة يف
أن دون روسيا يف السياسية السيطرة قمة إىل املجتمع حضيض من ارتفع إذ املضمار؛
يف إال الخطة هذه عن يعدل ولم وزير. لقب ولو السيطرة، ألقاب من لقبًا باسمه يلحق
حلفائه مع الحربية الحركات وتدبري املعاهدات توقيع إىل الحال اضطرته يوم األمر آِخر

القواد.» قائد ولقب وزراة رئيس لقب لنفسه فاتخذ الغربيني،
يف تكن لم التي الصفات تلك ماركس يف كانت لقد وداروين: ماركس كارل عن وقال
هائلة وقوى اليهودية، جلدته أبناء يف املعهودة األدبية امللكة ولطف اللدد وهي داروين،
املقاومة خلفتها التي املرارة خالئق وسائر والسخرية، والهجر والكراهية املقت قوى من
لفرط ميرسة)، أرسة يف مدلًَّال طفًال ماركس (كان مدلَّلة عبقرية طباع يف واالضطهاد
األخرية سنواته يف املرارة تلك أعقبت ثم فيها، نشأت التي والبيئة العبقرية هذه بني التنافر

والفاقة. النفي مرارة
جعلوا وروسو وديدرو فولتري إن األعمال: رجال يف األفكار رجال أثر عن وقال
وأتاتورك وستالني فاجنر وريشارد وإنجلز وماركس والسال ممكنني، ونابليون روبسبري
اإلمكان من باب يفتحون وجود هكسيل وألدوس وشو ولز وأن اإلمكان، حيز يف بعدهم
فال … الحكماء هؤالء من أحد يقبله ال مخلوق ولعله الشيطان، إال يدريه ال مَلن إنجلرتا يف
ملواجهة نفسها تعد أن أو األدب، عالم يف الساخطني غري مستمعني من للديموقراطية غنى

تستطيع. ما جهد منهم القلق
بشكسبري مستشهًدا — الشغل خربة أو العملية بالخربة العبقرية عالقة عن وتكلم

فقال: —

ال متاجًرا وكان أباه، ليساعد مبكًرا املدرسة هجر لقد شكسبري، حالة مثًال إليك
كان أنه التالية شكسبري سرية من ويبدو سرتاتفورد، يف املتاجرين من به بأس
انطلق أنه غري رخاء، يف ويعيش قريته يف يربح أن التجارية الخربة بهذه خليًقا
ذهبت كما — لندن إىل وذهب قريته فربح التاريخية، ومهمته األدبية رسالته مع
التي الجياد مواقف بتنظيم املرسح باب عىل مقامه توطيد من تمكََّن حيث —
ملك القدير القلم صاحب مارلو كان وقد الفرسان، من املرسح روَّاد يمتطيها
كتابة عىل يقدر ال أنه شكسبري أثبت قىضنحبه فلما يومذاك، املرسحيني الكتَّاب
هو بل وحسب، القلم صناعة يف مارلو قدرة يضارع نحٍو عىل بالكيلة الروايات

82



الناس يف وأقواله فيه الناس أقوال

الروايات تأليف يُِعيد فطفق ذلك، فوق والفطنة املتعة نفحة إيداعها عىل قادر
يحاول لم أنه لصوغها إتقانه من وبلغ املهجورة، الحكايات و«يمرسح» القديمة
عىل مبتكراته. من رواية يضع أن واحدة مرة غري سنة) ٥٢) القصري عمره يف
يقرنها يزل ولم (الشغل)، عادات يَنَْس لم األوىل حرفته التأليف اعتباره مع أنه
وليام الجنتلمان وهو سرتاتفورد إىل يعود أن األربعني يف استطاع حتى بعمله
الهارب وهو فارقها أن بعد الضافية، والدرع اململوكة األرض صاحب شكسبري
كان وقد الطريق، مرشع عىل بيت أجمل يف هنالك وأقام ،Shaxper شاكزبر
الرضورة تجربهم لم الجامعات أساتذة من فئة املرسحيات كتابة يف زمالؤه
يف لها جدوى ال التي العادات تلك منها بدًال وأتقنوا العملية، عاداته إتقان عىل
وعاشوا بالفاقة فابتلوا الالتني؛ بلسان املرسحية التوجيهات كتسطري (الشغل)
بالقياس ومرتبة ضنك عيشة — منافسيه أكرب لشاپمان حدث كما — وماتوا
وليام لشقي الجامعة يف ولده يعلم أن له تسنَّى شاكسبري جون أن ولو إليه،

التعليم. بذلك

الذي التأثري لبلوغ املثىل الوسيلة أن «ألفيت وديكنز: موليري من استفاده عما وقال
وأن املسهبة، الطنانة للخطب العتيق األثر أستحبي أن واالبتكار التجديد بصبغة يصطبغ

ديكنز.» شارلز صفحات من هي كما الشخصيات وأنتزع موليري، بأسلوب أتشبث
الحزب بهذا يتصل أن أبسن هنريك عىل يلحون كانوا «ملا أبسن: سياسة عن وقال
فإنني األحزاب، من حزب إىل أنتمي ال إنني يقول كان السياسية، األحزاب من ذاك أو
تمتزج وهي املستحدثة بآرائي أشعر أن ويرضيني واليسار، اليمني بني نفيس يف أجمع
نفيس أعنون ال أنني إال والنساء. العمال سيما وال واملحافظني واالشرتاكيني األحرار بآراء
الحزبية فالقواعد للنساء، االنتخاب بحق املطالب أو االشرتاكي أو املحافظ أو الحر بعنوان

اإلطالق.» عىل ذهبية قاعدة هنالك وليست الذهبية، بالقواعد ليست
باألحزاب. العالقة حيث من أبسن فيه كان الذي املوقف مثل يف أراني قال: ثم

وإن النيات، تحكمه وال األعمال تحكمه العالم «إن العظيم: املوسيقي فاجنر عن وقال
لفاجنر كان ولقد الفاشلني. والشهداء القديسني من عرشة ليساوي فعاًال واحًدا خاطئًا
املمتازة والطالقة للوقائع الفائق والتقدير املمتاز اإلخالص صفات — العباقرة كسائر —
السلطة حقائق إىل ممتازة فطنة له وكانت الشعبية، الحركات بني الشهرة غواية من
الذين الحقيقيون السادة وراءها يكمن التي والوثنيات الدعاوى عن بمعزل السياسية

املدفع.» ويحشون السلك يجذبون
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يف — نفسه وفشل غريه فشل — الفشل وساوس يف استغراقه «إن بريون: عن وقال
باإلنسانية، الظن سوء يف ذلك جراء من وانغماسه العليا، وأمثلتهم حياتهم بني املطابقة
من حقها توليها ال التي الدنيا هذه وخبث تصوراته بصدق املطَلقة الصبيانية وثقته
وغاص مضحك، ونصفها فاجع نصفها التي السمة تلك أكسبه أولئك كل … التصديق
الحرسة غري يعقب لم مفزع غريب تاريخ صورة إليه توحي التي الخفية الوحشة يف به

والندامة.»
كان نيوتن «إن الحكومية: واملناصب العبقرية عىل الكالم سياق يف نيوتن عن وقال

املسكوكات.» ناظر بمنصب يشغلوه لم لو أينشتاين، وصل حيث إىل يصل أن وشيًكا

رواياته يف موزعة األزمنة سائر وعظماء زمانه عظماء يف كثرية أقوال شو ولربنارد
أوردناها. التي األمثلة وبني الجملة عىل بينها وطبيعتها جوهرها يف فرق وال وأحاديثه،

ناقدوه، به وزنه الذي امليزان عن كثريًا يختلف ال لنفسه ميزانًا فيها أعطانا قد ولعله
صورة يف لنا تعرضه — تقدََّم كما الصنجات بعض امليزان كفة عن رفعنا إذا — وهي
وما الصبيانية، أو الحيوية شيطنة من تَْخُل ولم واإلقدام، والحصافة الطيبة بني جمعت
وحيوية الذهن حيوية منها سواء تالئمها، شيطنة من َقطُّ خلت قد «الحيوية» نحسب
الحيوية إنها الصغري؟ الطفل يف كلها الشيطنة مصدر وما … الطفولة وحيوية الغريزة

مراء! ال النامية
واألطفال. العباقرة بني الدائم الشبه ذلك ثَمَّ ومن
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الكلمة وهي العربية، باللغة مرص يف تكتب شو لربنارد ترجمة كل يف واجبة كلمة هناك
املشهور. دنشواي حادث بعد املرصية األمة من الكريم موقفه إىل بها يشار أن ينبغي التي
سنة يف حدث ألنه الحادث؛ لهذا وجيز تلخيص إىل العرصي القارئ يحتاج وقد
السماع طريق من إال يعرفونه ال فهم الحارض، الجيل يف األربعني أبناء يُوَلد أن قبل ١٩٠٦

االطالع. أو
مقربة عىل للصيد خرجت االحتالل جيش من ثلة أن اإليجاز بغاية الحادث وخالصة
األجران، بعض فاحرتق يونيو) ١٣) ١٩٠٦ سنة الصيف منتصف دنشواي قرية من
هؤالء فتفاهم بالضباط الفالحون واشتبك نارية، طلقة من الفالحني أحد زوجة وُقِتلت
مسافة عدا أن بعد الشمس برضبة أحدهم ومات النجدة، لطلب موقع بأقرب اللياذ عىل

الطبيب. تقرير من ثبت كما الشديد، القيظ ذلك يف طويلة
املخصوصة، املحكمة بعقد العاجل األمر صدر حتى القاهرة إىل الخرب وصل وما
اثنني، عىل املؤبد وبالسجن أربعة عىل بالشنق الحكم صدر ثم القرية، إىل املشنقة ونقل
سنة وبالسجن سبعة، عىل سنوات سبع وبالسجن واحد، عىل سنة خمسعرشة وبالسجن
تطل ساحة يف الحكم تنفيذ وتم خمسة. عىل جلدة وبخمسني ثالثة، عىل جلدة وخمسني

واملجلودين. املشنوقني مساكن عليها
يف عنه وكتب حمالته، أقوى من حملة شو برنارد له جرد الذي الحادث خالصة هذه
يكتب لم صفحة، عرشة ست يف مسهبًا فصًال األخرى» بول جون «جزيرة روايته مقدمة
عىل الغرية وشدة الحجة ومضاء الدفاع صدق يف يضارعها ما دنشواي قضية عن أحد

املشئوم. الحادث يف املظلومني
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الكتَّاب بعض تهكََّم بل اآلونة، تلك يف دنشواي باسم يُقَرن أن شو اسم كاد وقد
وهي اإلنجليزية، باللغة واحدة نسبة دنشواي واسم شو اسم من فاشتق املستعمرين،
بعد دنشواي إىل أيًضا النسبة وهي شو إىل النسبة هي كانت إذ … Shavian شافيان

األخري. مقطعها Shavian إىل Denshavian من اإلنجليز عادة عىل اختصارها
الترصف غري الحادث يف يترصفوا لم املرصيني الفالحني إن املقدمة: تلك يف قاله ومما
املال يف مصابهم بمثل أُِصيبوا أنهم لو اإلنجليز الفالحني جمهرة من منتظًرا كان الذي
عابثني العبني كانوا بل الحادث، وقوع يوم الخدمة يف يكونوا لم الضباط وإن والحرمات،
ثقة عىل ألنه كهذا؛ عبثًا احتمل ربما اإلنجليزي الفالح وإن املعاملة، وأساءوا اللعب أساءوا
باإلنصاف. بالتعويضوال الثقة هذه لهم تكن لم دنشواي القروينييف ولكن التعويض، من
كابن الضعف من يبدو الستني يف شيًخا كان — محفوظ حسن — املشنوقني أحد وأن

سنوات. خمس انقضاء قبل السجن يف يموت أن لجاز يُشنَق لم فلو السبعني،
جنود عىل يعتدون َمن ملحاكمة أُنِشئت التي املخصوصة املحكمة تاريخ شو وأجمل
الرصاحة عىل بعضهم به جوزي وما الشهود، وأقوال املحاكمة وقائع وأجمل االحتالل،
كتباه ما عىل وسخرية تقريًعا فنديل مسرت ووكيله كرومر لورد وأشبع الشهادة، أداء يف
بمرص: الَجْلد عقوبة تسويغ يف فنديل مسرت قول ومنه الخارجية. وزارة إىل القضية عن
شو تعقيب فكان … البدنية» العقوبة تهمهم كما املوت يهمهم ال قدريون املرصيني «إن
املرصيني من أليسوا … املشنوقني األربعة أمر يف إذن العجب أن العجيب التعليل هذا عىل

القدريني.
تنفيذ يمنعوا لم ألنهم اإلنجليزي؛ والربملان الربيطانية الوزارة حملته شملت وقد
عن منتظر تكفري أقل القرية أهل من السجناء عن اإلفراج إن وقال تبليغه، بعد الحكم

الرببرية. الكارثة هذه
حني سنة بعد اغتباطه وأعلن كرومر، لورد إقالة بعد القضية يتابع شو يََزْل ولم

قريب. السجناء عن العفو أن وأبلغوه املشكورة، ثمرتها حملته أثمرت
من املحنق األيرلندي موقف دنشواي قضية من وقف شو أن الخاطر عىل يرد وقد
فتصحيح هذا موقفه يف اإلنسانية غريته من ليغض ذلك له خطر فَمن الربيطانية، الدولة
كان إذ دفاعه؛ يف الخالصة اإلنسانية لغريته وبيانًا فضله، عىل فضًال الرجل يزيد خطئه
فشملهما قومه، أبناء من أيرلنديان اثنان الحادث يف املشرتكني الربيطانيني الضباط بني

اآلخرين. به شمل الذي باللوم
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مناقشة.

كاتبوه، كان حيثما شو برنارد عن يكتب فيما الزم اإلنسانية الناحية بهذه والتعريف
العربية. اللغة لقرَّاء مرص يف يُنَرش كتاب يف يكون ما ألزم أنه غري

إىل أقرب ولعلها املحزنة، املناسبة هذه غري أخرى ملناسبة «شو» شغلت مرص أن عىل
ولسانه. لقلمه متاًعا صاحبنا فيها يجد التي الفكاهة

دارك» «جان تدريسروايته (١٩٢٧–١٩٢٨) الدراسية السنني من سنة يف تقرَّر فقد
عليها؛ يطَِّلعوا ولم الرواية سمعوا ن ممَّ شديًدا اعرتاًضا القرار فأثار املرصية، الجامعة يف

اإلبل. راعي باسم فيها يُذَكر السالم عليه النبي ألن
الستجواب النواب من أربعة وتصدَّى النواب، مجلس إىل الرواية عىل الحملة وصلت
لبيان املناقشة يف فاشرتكُت فيه عضًوا السطور هذه كاتب وكان املسألة، هذه يف الحكومة
إليها املشار العبارة إن وقلُت دنشواي، قضية يف الرجل بموقف املجلس وذكَّرُت الحقيقة،
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وضع املؤلف وإن املؤلف، لسان عىل ال الرواية شخوص من شخص لسان عىل وردت قد
من أدبًا أوفر السالم عليه محمد أتباع إن فقال عليها، املفحم ه ردَّ آَخر شخص لسان عىل
منهم واحد عن يقولون وال الحواريني، يوقرون وإنهم املسيح، السيد عن كالمهم يف هذا

أسماك». «صياد إنه
كرونيكل» «نيوز صحيفة ملندوب فقال شو، برنارد إىل ذلك أثناء يف الخرب ونمى
رأي هو بل أنا، رأيي يكن لم الرواية يف جاء ما «إن شأنه: يف ملحادثته إليه قصد الذي

الوسطى.» القرون يف الكنيسة
جاء قد الرواية عىل االعرتاض أن الكاتب وأفهموا نقله، أساءوا قد الخرب ناقلو وكان
التي العبارة أن يظهر ما عىل فاتهم املرصيني الطلبة «إن فقال: والطلبة، األساتذة ِقبَل من
عرش، الخامس القرن يف عاش الذي كوشون من صدرت وإنما مني، تصدر لم ترقهم لم
كيف أدري ال أنني بَيَْد األميني، من جماعة إىل وأمثالها العبارة هذه تيسء أن أفهم وإنني
أن الجامعيون أولئك يستطع ألم املرصية. كالجامعة علمية هيئة من الفهم سوء يأتي
وأرديك إيرل قال ما يقرءوا لم وملاذا … النبي؟ عىل والثناء املدح من املقارنة يف ما يروا

املسيحية؟» حساب عىل باإلسالم اإلشادة من
إن القصة: هذه يف أقولها كلمة آِخر «إن فقال: شطحاته من بشطحة الحديث ختم ثم
واإلغضاء.» الصفح يستحقون فقد الطلبة أما لهم، جزاءً العاجل العزل يستحقون األساتذة
مَلن عقوباته أخف لهم اختارها التي العقوبة أن شو عناهم الذين األساتذة وعزاء
يقبل ال حيث منه وغفران رحمة فهي … الفكرية الحرية عىل والتضييق بالجمود يتهمهم

والغفران. الرحمة
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قليلة اإلرشاق، كثرية املالمح، واضحة شو لربنارد مجملة صورة تقدََّم مما لنا تخلص
حساب يحسبون شو برنارد أصدقاء ألن العدو؛ يرفضها وال الصديق يقبلها التظليل،

عليه. يحقدون فال أعداؤه أما دعواه، مبلغ به يبلغون فال منه املألوفة املبالغة
طيب رجل أنه «اإلنسان» شو برنارد أوصاف من لنا تخلص التي الصورة ومجمل
الخاصة حياته يف يعيش يكاد والسالمة، البساطة عىل مطبوع الطوية، محمود القلب
طعام يف باملائدة يحتفل وال الخمر، يرشب وال اللحوم يأكل فال املتألهني، اك النسَّ معيشة
مفرش؛ بغري خشب أنها َلة املفضَّ مائدته بساطة عن يقال ما وأيرس حلية، وال رشاب وال
الطعام. مائدة مواضعه من وليس مواضعه، يف مطلوب الفن وجمال فضول، املفرش ألن
عامة من يميزه ال الذي التقشف بل البساطة، معيشة الخاصة حياته يف يعيش
زمرة بني األغنياء أكرب من فعًال هو بل األغنياء، كبار من معدود هذا عىل وهو الفقراء،

األدباء. زمرة غري من وكثري العامليني، األدباء
وإيثار والبهرجة، البذخ من نفور ولكنها كزازة، وال شح عن هذه معيشته وليست
جمعه يف معابة يرى وال حبه ويعلن املال ليحب وإنه … الرياضة و«ذوق» للسهولة
بتقديمه وأوىل املال من خري هو ما ينسيه وال رشده، عليه يملك ال حب ولكنه وتوفريه،
والصور املرسح، أرباح من األلوف عليه يدرُّ وهو زمنًا املرسحي التأليف فرتك وإيثاره،
رخيص كتاب بتأليف نفسه وشغل املختلفة، البالد يف والرتجمة الطبع وحقوق املتحركة،
تقل وال وأرسارها، وآدابها السياسة حقوق من يتعلمنه أن ينبغي ما النساء به يعلِّم الثمن

الجنيهات. من األلوف عرشات عن املغبون البدل هذا يف خسارته
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البساطة من وأعمق أصدق له صفة ال الخاصة، حياته يف طبعه حقيقة عىل وهو
سن عىل العامة، الحياة ميدان يف فهو والتهجم البذخ من إليه يعزى ما وكل والسالمة،

القرطاس. وصفحات القلم
وسخريته نقده يف يالزمه الذي والغلو بذًخا، منه املألوف التنفج تسمي أن ولك
والطبيعة املدخولة النية وبني بينه فليس النكتة، وتهجم القافية بذخ أنه إال تهجًما،

الذميم. الطبع وشائج من وشيجة السيئة
الفكرية، حياته يف إىلصورته الخاصة حياته يف الرجل صورة من هنا نستطرد ونحن

اإلجمال. عىل العامة حياته أو
الصورة. هذه يف الوحيد قياسه هو النكتة فقياس

هو إنه شكسبري وبني بينه فرق كلما يقول يزال وال القياس، هذا يرتيض ال وهو
من لجيل يؤديها رسالة له تكن لم شكسبري وإن املقبلة، ولألجيال لجيله رسالة صاحب

األجيال.
وليس القياس، لذلك تخضع التي نكاته إحدى هي نفسها التفرقة هذه أن والواقع

بمصيب. لنفسه حكمه يف وال شكسبري عىل حكمه يف هو
وعرف بأنفسهم قومه أبناء فعرف الخالقة، بقريحته التاريخ أحيا قد شكسبري إن
الناس تعريف بعد وال القومي الوجدان إيجاد بعد وليس بالحياة، وعرفهم بالتاريخ الناس

عظيم. شاعر فيها يطمع رسالة من والحياة بالتاريخ
مفرتقها، يف لحاروا املتعددة وجهاته من وجهة يف يتبعوه أن الناس أراد فلو شو أما
البارعة النكتة جامعة وهي واحدة، جامعة غري املتعارضة الوجهات تلك بني يجدوا ولم
بالحركة ترضيه كما اليمني إىل يقفز وهو بحركتها ترضيه التي الرياضية» «الوثبة أو
أن يعنيهم وال ويصفقون، يعجبون النظارة حوله ومن اليسار! إىل يقفز وهو نفسها

اتجاه! أي عىل «الفنية» الوثبة تعنيهم كما االتجاه مسافة يقيسوا
مع وتارًة ماركس، كارل مع تارًة االشرتاكيني ومن أبسن، مع الفرديني من فهو

الفابيني. جماعة
التي والدولة املوحدة، بالسلطة املشيدين ومن املتطرفني، الحرية أنصار من هو وهو

زعيم. بأمره يحكمها
السوبرمان. أو بالبطل املؤمنني ومن البرشية، الجماعات أنصار من وهو

وأن صاحبه، إسعاد عن قارص أنه يرى ثم شأنه، ويعظم املال بحب يويص وهو
املال. بثروة ال الروح بثروة تُكَسب الضمري سعادة
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«رستوربوس». املصور صنع من زوجته صورة إىل ينظر

يقول وقد الكبرية، املسائل تلك يف نقائضه من أكثر الصغرية املسائل يف ونقائضه
يعجبون املستمعون أو والقراء الجواب، ويف القول يف واحدة بغرية عليها ويرد الكلمة
والرصاع. املالكمة حلقة يف وِقْرنِه الالعب برضبة يعجبون كما هناك، ورضبته هنا برضبته
هذا فارس عىل الغالب الشعور هو البارعة، بالنكتة الشعور أو الريايض، فالشعور

إليه. والناظرين امليدان
أنصار ومن واملادي، الروحي ومن واملجدد، املحافظ من به اإلعجاب تسمع ولهذا
التحليل يف قبولها بعد يُْمِعنون وال «النكتة» يقبلون وكلهم الفاشية، وأنصار الديمقراطية

والتعليل.
الذين املهرجني الندماء أن إيلَّ «يُخيََّل عنه: كتبه الذي القيم الفصل يف رششل قال
ورقابهم السلخ، من جلودهم أنقذوا إنما الوسطى القرون يف النفيس الدور بذلك قاموا
وسخرياتهم نكاتهم توزيع يف يتوخونها كانوا التي املساواة تلك أو الحيدة بتلك ِّ اليلَّ من
ليجزي سيفه النبيل هذا يجرِّد أن فقبل استئثار، وال تمييز بغري إنسان وكل جانب كل عىل
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زميله، أو منافسه أصاب مما ضاحًكا يغرب به إذا الالذع، لسانه من أصابه ما عىل النديم
النديم نجا وهكذا يرفسهم، مَلن بالرفس أرجلهم مد عن بأنفسهم شاغل يف جميًعا بهم وإذا
الهمجية نظرات تحت الحرية يف بأالعيبه ونعم املواطن، أخطر إىل سبيله ووجد املهرج

والدهشة.» العجب من الزائغة والطغيان
قال كما شو جعل الذي فهذا الكبري، لألديب تصويره يف الكبري السيايس أصاب وقد
االستشهاد». إىل اآلخرين قادت طريق من به املرح الناسوإعجابهم حب «يدرك أينشتاين:
الناس يتعصب وقلما واحد، معسكر يف الضارب يرضب ال حيث لالستشهاد محل فال
لهم كانت َمن هذا أجل من ويغضب وتوقريه، بحماسته يؤثره ليشء يتعصب لم أحد عىل

سواه. جانب يف حماسة
أصبحت فقد واألوثان، األرباب بني شو معركة يف عامة لالستشهاد محل ال أنه عىل
وهو حوله من األوثان وتحطمت مقدسون، وال عابدون لها وليس يرضبها التي األرباب
معركة أنها بالهم عىل يخطر وال واتقاء، رماية لعبة فيحسبونها بأعشارها، النظارة يقذف

دماء. وسفك هياج

أنهما اعتبار عىل وڤولتري شو بني أحيانًا تنعقد التي املقارنة تلك األوىل السانحة إغراء ومن
العرشين. والقرن عرش التاسع القرن يف الثائران الساخران

ما وأهم مواضع، يف يتباعد حتى موضع يف يتقارب ال بينهما الشبه أن والحقيقة
أما حامية. حرب يف سالًحا الالذعة «النكتة» اتخذ قد ڤولتري أن الخالف مواضع من بينهما
يعمل ڤولتري وكان رياضة. ملعب أو نكتة الحامية» «الحرب وجعل اآلية عكس فقد شو
وأوثان دولتها دالت أصنام غري شو ميدان يف يكن ولم واألوثان، األصنام قائم ميدان يف
غريه، دون الحديث» «العلم وثن غري قائم وثن عىل غاراته يُطِلق لم ولعله قوائهما، مالت

والسلطان. القوة أوج يف األركان قائم وهو شو حاربه الذي الوثن هو فذاك
عاداه وإنما الوسطى، القرون أبناء عاداه كما العلم يعادي ألنه شو يحاربه ولم
عرش الثامن القرن نهاية يف مطلعه أول الناس عىل وطلع حده، وجاوز طوره عدا ألنه
غري شعابها جميع يف اإلنسانية واملعرفة والفلسفة الدين وخليفة املعجزات صانع كأنه
وأخذ للعلم للعلم ما وأعطى العريضة، الدعوى هذه من شو فطامن زمان. آِخر إىل مدافع
تفنيد يف األكرب توفيقه وكان فيه، التفرد يدعي أن عن فضًال يدعيه أن له ليس ما منه
باملبضع يأخذوها أن فحاولوا الجميلة، الفنون محاريب عىل زحفوا الذين العلماء مزاعم
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نافًعا زاجًرا عليهم شو صولة فكانت واملستشفيات، املعامل يف يصنعون كما واملرشحة
الفنون إىل لريد واملرشحة املبضع من الخصوص عىل الفني النقد واستنقذ إبَّانه، يف جاء

يتكلمون! وأين يسكتون أين العلماء ويعلِّم للفنون، ما
أواخر يف الحديث العلم وثن سيما وال األحوال، جميع يف تتشابه ال األوثان حرب أن إال

العرشين. القرن
خلق يف والجهالء العامة تسخري عىل يقدرون َسَدنَة الحديث العلم ِلَوثَِن فليس
الساخطني من بأًسا وأشد عدًدا أكثر العلم بنقد الراضون كان وربما والضحايا، الشهداء

ناقديه. عىل
«الذهبي» عرصشو يف كامل قرن نشأته مىضعىل قد كان الحديث العلم أن نَنَْس وال
أنصاره وترك األوىل، الدفعة قوة استنفد قد الفرتة هذه يف وكان العرشين، القرن أوائل وهو
لسائر التجريبي» «البحث خالفة يف الشك أو معجزاته يف للشك استعداد عىل سواء ومنكريه
للشهداء، محل املعركة يف يكن فلم والعقيدة. العقل بحوث ومنها اإلنسانية، البحوث
الغالبون بعدها يتصافح رياضية، معركة وصوالته جوالته يف شو دأب عىل كانت بل

واملغلوبون.
نكاته من شو برنارد ينشده ما غاية هي الفنية الرباعة أن جميعه هذا بعد ويبقى
و«اللعبة» الرباعة سبيل يف األدبية التبعة ينىس بل والصواب، الواقع ينىس قد وأنه ولذعاته،

املتَقنة. البهلوانية
ورث فإنه عسري، غري السواء عىل والكاتب الرجل يف الخصلة هذه تعليل أن لنا ويبدو
و«املسئولية»، بالتبعة الشعور وقلة القائمة، باألوضاع االكرتاث قلة مًعا وأمه أبيه من
الطويل. والتدبر الجهد إىل ويضطرهم ويلعجهم الناس يهم بما االستخفاف من وكثريًا
لبلية تعرَّض أو بخسارة أصيب إذا وكان بيشء، يحفل وال السكر يدمن أبوه فكان
أمه اجرتأت وقد الرشاد، مسلوب أنه ناظره إىل يَُخيَّل حتى القهقهة، وراء القهقهة أرسل
وبما والبنني، بالبيت تحفل أن دون املوسيقي، معلمها مع وتعيش زوجها ترتك أن عىل

املعاذير. أو التهم من األفواه تلوكه
أحدهما: اثنني؛ شيئني يف نلتمسه فقد الفنية الناحية من الخصلة تلك تعليل أما
عنده «الوقع» فأصبح الباكر، صباه منذ واإليقاع العزف إىل وانرصافه املوسيقية نشأته
املوسيقي الفن من يبلغ لم َمن يتوخاه الذي الوقع سيما وال واللباب، الجوهر عىل ًما مقدَّ

واللباب. الجوهر معاني فيه يؤدي الذي الرجل مبلغ
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التاسع القرن أواخر يف العامة باملسائل واالشتغال الكتابة سن بلغ أنه وثانيهما:
والتعلق قديم كل نبذ إىل الدعوة فيها كثرت التي الفرتة وهي العرشين، القرن وأوائل عرش
الحاجة وأصبحت والتمحيص، التحقيق عىل َمنْي ُمَقدَّ واإلبداع اإلغراب فأصبح جديد، بكل
الكتابة. أبواب من بهما يتصل وما واملرسح الصحافة لوازم من الزمة واإلعالن التنبيه إىل
… الرصاح الحق أقول أن املزاح يف طريقتي «إن األخرى: بل جون جزيرة يف قال
أن هو أسلوبي «إن التسعة: األسئلة عىل أجوبته يف وقال الدنيا.» هذه يف مزحة أعجب إنه
إىل العبارات بأدنى ذلك بعد أقوله أن ثم يقال، أن ينبغي ما استنباط يف التعب غاية أتعب

االستخفاف.»
ما أسوأ عىل ألنه تدجيل؛ وال مواربة بغري الكلمتني هاتني يف صناعته رس يكون وقد

يدجل. وال يعربد يكون
تكن ولم شيئًا، يعمل لم شو أن املجملة الصورة هذه يف كالمنا من يستخلص ولن
غري فعًال اها أدَّ التي الرسالة أن األمر يف ما فغاية اإلنسانية، تاريخ يف خاصة رسالة له

وتقديره. حكمه يف بها يتَِّسم أن أراد أو أرادها التي الرسالة
ظهوره استوى إذا رسالة له تكن ولم شيئًا يعمل لم إنه الكاتب عن يقال وإنما

إليه. وصوله يوم كان كما بعده امليدان وكان وخفاؤه،
املقال. هذا غري شو عن يقال أن يمكن يشء وكل

عرش، التاسع القرن منتصف يف الفنية الثقافة عليه كانت ما بني لعظيم الفرق فإن
يعلو ال البعيدة النقلة هذه يف شو وفضل العرشين، القرن منتصف يف إليه صارت وما

الحديث. الثقافة تاريخ يف أديب وال كاتب فضل عليه
مبعثرة كانت التي والطلول األنقاض ركام من عليها عمل التي الساحة خلت لقد

للتعمري. تصلح وحجارة البناء تنتظر أسس موضعها عىل وقامت فيها،
بمحاسنه اإلنسانية اآلفاق ووسع غريه، مع فتعودوها معه السماحة الناس عود وقد
الذي املعقل عىل ويهجم ونقيضه، بالرأي يقول أنه عليه عيب فقد السواء، عىل وعيوبه
نقدها جانبَْي من الواحدة بالفكرة يحيط واحًدا كتابًا الناس رأى فلما وحماه، عنه ذبَّ
يف النظر انحرص حيثما النظر د تعدُّ وألفوا الخصمني، بني الخالف بحق آمنوا وتأييدها،
اإلنجليزي األدب يف الحديث العرص يعرف ولم سواه، إىل يمتد وال به يتشبث واحد جانب
فضل به ن اقُرتِ إال التحول ذلك يف مأثور فضل إليه يُنَسب كاتبًا — العاملي األدب أو —

عليه. يزيد وقد عنه ينقص ال لشو، مثله
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وصناعة الكاتب صناعة صناعتيه: يف األداة حسن من ألقرانه يتم لم ما لشو تم وقد
وهو والصفاء، السالسة يف معارص أسلوب يضارعه ال أسلوب صاحب فهو الخطيب،
يعتقدوا لم وإن إليه يصغوا أن السامعون ويستحب اآلذان يستهوي اذ، أخَّ صوت صاحب

يقول. ما
من نصيبه كان فإذا واإلعجاب، الشهرة من به أحاطوه بما عرصه أبناء أنصفه وقد

مغاالة. وال فيه محاباة ال حق فهو نصيب أوىف الشهرة

وشذور سطور

الخاص أسلوبه لتمثيل اإليجاز فيها يْنا توخَّ شو مؤلفات من بمقتبسات الكتيب هذا نختتم
يفوق الذي املجال وهي «املعقولة»، واملفارقات البارعة واألوابد الجامعة، الكلمات صوغ يف
«الفلتات» هذه فيها يسوق مناسبة إال تكن لم جميًعا مطوالته أن ليصح حتى غريه، فيه

املقصودة.
الصفحات يف أجملناه بما اكتفاءً املوضوعات؛ حسب عىل لرتتيبها رضورة نََر ولم

املوضوعات. هذه يف آرائه من السابقة
يف عنها، صدرت أو بها صدرت التي التفرق طبيعة إىل أدنى النسق هذا عىل وهي

واملناسبات. األوقات مختلف

التقاليد
مقدور يف فليس التقليديون، يتخذها التي الهاجعة الحكمة شأن من تغيض ال
تقليديني الحصفاء معرش يجعل والذي تقاليد، بغري مجتمع يف يعيش أن أحد
والتعب والفكر الوقت من كثري عن تغنيهم التقاليد أن استطاعتهم جهد
يجدونه ال ما للحرية الفراغ وقت من لهم فتبقى شتى، مواطن يف واالحتكاك
وطنت قد تكوني لم إذا إنك لك: قلُت إذا وصدقيني التقاليد. عىل خرجوا إذا
محرتفة، صناعة كأنها التقاليد عىل بالخروج مبرشة العمر قضاء عىل النفس
االبتئاس أو العبودية أو البالهة إىل إسفاف غري من التقاليد التزمِت كلما فأنت
صناعة اإلصالح اتخذت إذا حتى وعليك وأيرس، لِك أسلس الحياة كانت والنكد،
فإذا عليه، وتقترصين به تبرشين التقاليد مخالفة من واحد برضب تقنعي أن
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ذلك تفعيل أن عىل فاحريص األحذية، يف العايل الكعب محاربة عىل مثًال عولت
األنيق. الطراز من قبعة رأسك وعىل

الذكية للمرأة السيايس الدليل

فاجعتان
بها. تظفر أن واألخرى قلبك، أمنية تفقد أن إحداهما فاجعتان: الحياة يف

والسوبرمان اإلنسان

االنتحار من نوع
الحياة، قبل واالقتحام اإلقدام بمسلك التضحية هي الزواج يف التضحيات أكرب
يستقروا، أن يشوقهم متعبني ُولِدوا الذين إن باالستقرار. يسمونه ما وهي

االنتحار. من نوع قوية نرضة بنفوس ُولِدوا َمن عند االستقرار ولكن

واألسد أندروكليز مقدمة

األكذوبة تموت متى
يف بها فاللحاق واملعجزات الخرافات أحاديث تشيع كما األكذوبة شاعت إذا
يزالون ال فاألغبياء بطالنها، إثبات يف املفندون يجتهد ومهما مستحيل، رسعتها
ويومئٍذ تصديقها، يف الرغبة يسأموا حتى يتناقلونها، والصحفيون يرددونها

ذلك. قبل تموت لن ولكنها الطبيعية، ميتتها تموت
عىل أعتمد أن جاز إذا ونصًفا قرنًا أو قرنًا تظل قد بطيئة مليتة وإنها

حياتي. مختتم يف حية تزال وال طفولتي يف كشفت التي األكاذيب إحصاء

للجميع السيايس الدليل

بالكرامة. ليحتفظوا ة الِخسَّ من كثريًا يقرتفوا أن مسئولون الناس إن
فاني رواية يف دورا لسان عىل
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القانون

فارجعي القانون، يخالف شيئًا تفعيل أن أردِت إذا سيسيل: هوارد سري
القانون. رجال من قدير رجل مشورة إىل دائًما

… أفعل هكذا نعم، سيسيل: ليدي

براسبوند كابتن ارتداد

األغنياء عىل أشفقوا
تعودوه قد الفقراء ألن إياه؛ الفقراء خوف من أشد الفقر يخافون األغنياء إن

وألفوه.
للجميع السياسة دليل

الجنسية الجاذبية
والكفاءة الذوق يف يختلفان اثنني بني توجد قد الجنسية الجاذبيات أقوى إن
ال ولهذا الحياة؛ مدى عن فضًال أسبوع مدى الِعْرشة معه يطيقان ال اختالًفا
الطبيعة مقصد وهي — ذريتهما أن بدا وإن باآلخر، أحدهما يقرتن أن ينبغي

الحيوية. الوجهة من يكون ما أصلح عىل تأتي أن خليقة —

للجميع السياسة دليل

مبالغة الحب
وفتاة. فتاة بني الفرق تقدير يف تبالغ الفتيان كجميع إنك

بربارا ماجور
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وڤيڤيانيل. پاسكال جربييل يستقبل

السعادة
والسآمة. امللل إىل منه أدعى هو ما الحياة يف ليس ليشء إنها السعادة. السعادة.

بالسعادة! باليت لو بلغت ما أبلغ أتحسبني

القدر رجل يف نابليون

والعظمة السعادة
الوقت من متسع وال يلزم، ما أفعل أن املهم وإنما أكره، وما أحب ما املهم ليس

العظمة. هي ولكنها بسعادة، ليست هذه بنفيس. لالشتغال عندي

وكليوبرتا قيرص يف كليوبرتا
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األطباء نصائح
التغذية سوء من سأهلك أنني األطباء من ر موقَّ َجْمع يل أكد سنة، خمسني منذ
جميع مات قد كأنما النصيحة هذه عىل األطباء يزال وال اللحم، آكل لم إن

املقدور. املوعد يف — أنا ومنهم — النباتيني
للجميع السياسة دليل

والرذائل الفضائل
إنها حدة. عىل منها كل منضدة منسقة ورزائلهم فضائلهم يحفظون ال الناس

مخلوطة!
الكسري القلب بيت

األمانة
رني يوقِّ ال ويومئٍذ فقريًا، رجًال كذلك ألصبحت أمينًا رجًال أصبحت أنني لو
جسوًرا ذلك نقيض عىل كنت إذا أما أحد. يشكرني وال أحد بي يعجب وال أحد،
بي ويعجبون رونني يوقِّ جميًعا فهم واستغنيت، نجحت ثم ج، متحرِّ غري اًعا طمَّ
األمانة! ترف أحتمل أن أستطيع شك وال يومئٍذ أمامي. وينحنون إيلَّ ويزدلفون

يصدق ال الجودة من

الكاملة الحرية
أهوالها. يجربوا لم ألنهم العبيد؛ بها يحلم الكاملة الحرية

يصدق ال الجودة من

واألحالم األوهام
لم إن عقولنا، «تشغيل» لقلة يصيبنا الذي العته من نموت أن وشيكون إننا
واألقاصيص املصورة الصحف من نستمدها التي الفارغة باألحالم رءوسنا نمأل

واألفالم. واملرسحيات
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إىل أخريًا يحيلنا حتى يشء، كل لنا يزيف كان وإن يحيينا الحشو هذا إن
الدنيا. هذه يف الخطرين املجانني من طائفة

الذكية املرأة دليل

الحرب
من ماليني ببضعة واحد أسبوع يف الحرب لوقفت القضاء نافذ ربٍّا كنُت لو
يلبثون فال املقاتلني، أقاليم من إقليم كل يف فدان كل عىل أُطِلقها واألرضة، الجراد
ليقاتلوا بل بعًضا بعضهم ليقاتل ال ولكن مقاتلني، أنفسهم يجدوا حتى يوًما
موتاهم، جثث وعىل عليهم الهجوم يف تستبسل التي الدقاق، الجيوش تلك
يعرفون ال اليوم ذلك يف … يُقَهر ال ونظاٍم يُحَىص ال عدٍد يف أطعمتهم وبيادر
وال ويابانيني، أمريكيني وال وجرمانًا، بريطانًا وال للساميني، وأعداء ساميني
وبرهميني، مسلمني وال ومستبدين، ديمقراطيني وال أموال، وأصحاب صعاليك
ونساء رجاًال بل … أيًضا أيرلنديني وال وحمًرا، صفًرا وال وبيًضا، سوًدا وال
من يعرفوها لم التي الغارة تلك من وفزع لهفة يف اإلنسانية الحياة يستنقذون

االحتمال. حيز يف نماذج إال قبل
للجميع السياسة دليل

العظماء
ما بل اإلنسانية، أدركته ما تسجل ال بالعظماء نسميها التي الطبيعة فلتات إن

ومأمول. مستطاع هو
جنيف مقدمة

اإلنجليزي
ينصت كما لحظة إليك ينصت الجد أحاديث من حديث يف اإلنجليزي مع خذ
نادي أو ملعبه إىل يرتد ثم السلفية، املوسيقى أدوار من دوًرا يُسِمعه عازف إىل
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لحظة جذبتها املطاط من قطعة ترتد كما امرأته إىل أو طياراته، أو سياراته
أرخيتها. ثم

متوشالح إىل عودة

املخالفون
التي العنيفة الكراهية تلك أخاف وأن أعلم أن يل يتيح ما السن من بلغت إنني
تعس مخلوق كل — الحيونات من كغريها — اإلنسانية الحيوانات بها تلقى
يقولون. كما الطبيعة يف خرًقا وأصبح يشء كل يف يشبههم فلم حظه، ساء

متوشالح إىل عودة

املرح
ألنهم الدنيا؛ من الجد ينقطع وال يموتون، الناس ألن الدنيا؛ من املرح ينقطع ال

يضحكون.
الطبيب مشكلة

الجنس جاذبية
ولعلها بالجمال، لها شأن ال العالم، تعمري يف نفعها عىل الجنس جاذبية إن
نطيق أن لنا تهيئ التي وهي للجمال، أعيننا تفتح أن من بدًال القبح عن تعمينا
أن وسعك ويف واآلدميني، واألصوات املناظر من قبيح بكل املفعم العالم هذا
إياها. تنسيك املرطبات مقصف عىل التي الفتاة ألن ميلو؛ زهرة عن تستغني

برنابا فرانكلني

البكم
حسدي أشد ما والبكم. الصم ملجأ يف إجازة أقيض أن يل تَسنَّى لو آه هيباشيا:

الكالم. تعرف ال إنها للعجماوات.
التوفيق سوء
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التسعني. يف

الشغل
إلنسان. بشغٍل ليس إنسان كل شغل

التوفيق سوء

الحق
قه. يصدِّ أن أحد يريد ال الذي اليشء هو الحق

القدر رجل
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رسملك
بطرس إن جيمس. عزيزي يا ملك رسِّ ، رسٍّ عىل أُْطِلعك َدْعِني شارل:

لوثر. مارتن ومثله يشء، كل يعرف يكن لم الصياد
أيًضا. أنت وال جيمس:

ال أنا، أعرف كما أستطيع ما غاية أعمل بأن مطاَلب ولكنني نعم، شارل:
… مارتن أو بطرس يعرف كما

الذهبية شارل امللك أيام

والعبد السيد
بيديه، يشء كل يصنع أن عبده عىل االتكال به بلغ إذا السيد أن أيًضا ستتعلم

بغريه. يعيش أن يستطيع ال ألنه سيده؛ العبد أصبح فقد
متوشالح إىل عودة

الوثنية
عبادة يف وثنيتنا به نسرت نقاب هو إنما السياسية للمبادئ املقرر تقديسنا إن

املشهورين. من املكانة ذوي

التأييد
عىل دائًما تعول أن تستطيع پولس، لتعطي بطرس ترسق التي الحكومة إن

پولس. تأييد

الحرية
السكة مركبة يف الحرية من واحدة درجة عىل املدخنني وغري املدخنون يكون لن

الحديدية.

واملعرفة العقل
املعرفة. من نصيبهم زيادة عىل قادر ولكنني عقولهم، بتغيري يل ِقبََل ال

جنيڤ مقدمة
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الفن تقلد الطبيعة
أنه بجمالها، نعجب التي الصور يف املالمح، أنماط من نمط شيوع عند الحظت
قصائد يتلقني الالئي بالفاتنات فإذا الطبيعة، يف يشيع حتى طويًال يلبث ال
الجيل يف ظهرن قد األجيال، من جيل يف «السيدات» باسم الصغار الشعراء

وخادمات. وصيفات يليه الذي

أخرى تجربة
اإليمان إىل يدعو سبب من ثمة فليس نفسه، ينقذ أن اإلنساني النوع عىل
املثايل باملخلوق هو ليس منها، مناص ال واقعة حقيقة وإنها نجاته، برضورة
السماجة من تبلغ الراهنة حالته يف أساليبه من وكثري الوجوه، من وجه أي عىل
أن اإليالم من وتبلغ املهذبة، املجالس يف بها الترصيح عىل نفسه هو يجرس أالَّ

بالخري. األلم وصف إىل أحيانًا تضطره
الرباءة. أو بالعصمة اإلنساني للنوع تدين ال الطبيعة إن

التجربة تسفر لم فإن غريها، دون بنتائجها تخيب أو تفلح تجربة فهو
أوىل. باملحاولة فغريها جدوى، عن

متوشالح إىل عودة

الطاغية الطبيعة
من وقت يف أحراًرا نصبح ولن أحراًرا، نولد لم إننا األخرية: للمرة لك أقول
الذي الطاغية هنالك بقي ُخِلعوا، أو البرش من الطغاة جميع ُقِتل فإذا األوقات،
الطبيعة تكون وقد نفسها، الطبيعة غري الطاغية هذا وليس يخلع، وال يقتل ال
يف الجهد من تكلفك وال بالشمس تغمرك الجنوبية، البحار جزر يف رخية سهلة
إىل مضطرة — الجزر تلك يف حتى — ولكنك بيديك، تلقطيه أن إال الطعام طلب
تربيتهم عىل وتسهري البنني، تحميل أن — أنثى وأنت — ومضطرة كوخ، بناء
وال وغرية، وخصام ولجاجة مالحة ذوو — بعُد — والرجال واملشقة. بالجهد
ليتقاتلوا بالدربة الرياضة يخلطون فهم الجنسية، والغريزة الحب غري لهم عمل

بيديك. نفسك عن تدفعي أن أنت وعليك ويتناحروا،

الذكية املرأة دليل
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الحكمة
املستقبل. تبعات من نتوقعه بما بل املايض، بذكريات الحكمة نستفيد ال

متوشالح إىل عودة

الرأسمالية
املثالية الطوبيات من طوبى إنها البرشية. للخسة مهرجانًا ليست الرأسمالية إن
كوبدن إىل سميث وآدم ترجو عهد من أذكياء محبوبني أناًسا بربيقها أزاغت التي
الذين الرؤيا اق عشَّ من حاملون قوم املال رأس نظام يسندون والذين وبرايت.
األعمال أحسن يعمل الذي إلبليس خالًفا الحسنة، بالنية األعمال أسوأ يعملون
متى جديدة دنياوات بضع لنا يتسنى أيدينا يف الخامات وبهذه السيئة. بالنية
الطيب الرجل إن إذ منها؛ نتعلمها التي الدروس واستوعبنا الوقائع جمعنا
بالوقائع يقنع أال نياته إنجاز عىل يقوى أن قبل مسئول الطيبة النيات صاحب

وتمحيصها. وعيها يف يجتهد بل وحسب،
للجميع السياسة دليل

الثوريون
األنظمة يف البقاء عن القارصين إليها تجتذب الثورية الحركات إن قلُت طاملا

منها. خري هو ما عىل القادرين إليها تجتذب كما القائمة،

واألسد أندروكليز

ليسعندي ما
باألخالق ى يُسمَّ ملا عندي احرتام وال الشعبية، بالفنون ى يُسمَّ ملا عندي ذوق ال
بَمن عندي إعجاب وال الشعبية، بالديانة ى يُسمَّ بما عندي إيمان وال الشعبية،

شعبيني. أبطاًال يسمونهم
نفيس عن
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الشجاعة
جبناء. جميًعا نحن الدين وبغري متدينة، شجاعة كل

الذكية املرأة دليل

الحديثة الحرب
يشنون الجند من طائفة أرقب الحرب ميادين من حديث ميدان يف وقفت
مستور مدفع لديهم كان يعروهم. الذي امللل لفرط عليهم؛ فأشفقت غاراتهم،
املوكلني إىل تسليمها قبل فيها يثبتونه فتيل قذيفة لكل وكان بالقذائف، يغذونه
معها وينطلق الهواء، يف القذيفة فتندفع خيًطا الجندي يشد ثم املدفع، بحشو
لم هل انفجرت؟ هل ذهبت؟ حيث صنعت وماذا ذهبت؟ أين مرعب. صوت
القذائف، يحملون الذين السائمني هؤالء من ألحد به علم ال أولئك كل تنفجر؟
أن دون مرة، بعد مرة يفعلون ما ويعيدون الخيوط، ويشدون الفتائل، ويثبتون
أستطع ولم املتشابه، املكرر العمل هذا عن تنجم التي الضجة من شيئًا يحسوا
جنود تخيُّل يف اجتهادي بعد حتى الحركة، بهذه اهتمام أقل حيس يف أفتعل أن
ولعل السآمة، هذه بمثل القذائف إرسال عىل دائبني اآلَخر الجانب من األملان
ِذْكَر اللحظة تلك يف واستََعْدُت عليه. وقفنا الذي التل عىل تسقط منها واحدة
وأشاعت خيالنا فهاجت صبانا، يف وقرأناها هومريوس وصفها التي املعارك
أن عسيٍّا هومريوس كان ماذا تَُرى ساخًرا: وتساءلت واالهتمام، النشوة فيه
املراسلون يحاول والتي نريانها، تحت أقف التي املعركة هذه وصف يف يقول
بطاح عىل تجري كانت كما مثرية، شائقة الورق عىل يجعلوها أن منا الحربيون

والربات؟ األرباب فيها اشرتك التي املعارك تلك طروادة
الشاغل، هذا من الضجر إىل وأدعى النفس، عىل أثقل شاغًال أعرف لست
حس فال اململول، وعمله الجندي بني التام االنقطاع ذلك خاطري إىل أعاد ولكنه

الخيوط. تشد أو القذائف تحمل أيد هنالك ما وكل يصنع، بما برص وال له
تعلَّق قد وصاحبنا يموت، طفل أو يرصع بيتهوڤن أميال ستة مسافة وعىل
ما َقطُّ يخامرني ولم جرايته. وانتظار خدمته نهاية إىل بالتطلع كله شعوره
سائق خاَمَر أو درسدن، ميدان عىل فاجنر أو ڤاملي ميدان عىل جيتي خاَمَر
هؤالء بأن القول وإن الجوية. الغارات إحدى خالل كنجكروس يف سيارتي

106



مجملة صورة

أعمال من عمًال أو البطولة، أعمال من عمًال يؤدون بالضجر املثقلني الجند
أقاويل من هو إنما والخيال، السحر من حظ له كان ما كائنًا عمًال أو القسوة،

… السخيف الهزل
للجميع السياسة دليل

الحماقة
املنطق، إىل تكون ما أقرب تكون، ما أحمق إنها … فارًغا لغًوا الحماقة ليست

تكون. ما وأملع تكون، ما وأفصح باللباقة، تكون ما وأشبه
جنيف رواية القايضيف

الحديثة الفاجعة
ال أنها ذلك أجل من فيحسبون الحياة، عىل اإللهية الصبغة يفيضون كانوا
يف الفاجعة أما إنسان. عىل ُقِيض أو خطري حادث حدث إذا إال فاجعة تكون
يُِميت. ال هذا عن ينجم الذي امللل وأن يحدث، يشء ال أنه فهي الحديثة الحياة

زوال مذهب خرافة

عبقرية

يف أزهد ألنني عمله؛ عن أحجم الدنيا هذه يف يشء ال كأنه اآلن أحس إييل:
يشء. يف يل رغبة وال يشء كل

العبقرية! هي هذه الحقيقية. القوة هي هذه شوتوڤر: كابتن

الكسري القلب بيت

األبدية
باحتماله. يل طاقة ال عبء فاألبدية نهاية. أيَّة من بد ال نهاية. من بد ال

متوشالح إىل العودة يف آدم
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الخالق كلمة
األخرية. الخالق كلمة نحن أننا أنفسنا يف نعتقد ألن موجب ال

للجميع السياسة دليل

مسوََّداته. من نموذج

السوبرمان َمِزيَّة
الحقة امَلِزيَّة هو يكون سوف الواعية) (غري النفس طوايا يف السمو إن

للسوبرمان.
والسوبرمان اإلنسان
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اإلنسان برواية ألحقه الذي الثائر» «مفكرات كتاب من كلها مقتبَسة التالية السطور وهذه
والسوبرمان:

األذواق. تختلف فقد غريك؛ لك يعمله ما لغريك تعمل ال •
ذهبية. قاعدة ال أنه هي الذهبية القاعدة •

والديموقراطية أوثان، عىل تقوم واألرستقراطية موظفني، عىل تقوم البريوقراطية •
أوثان. عباد عىل تقوم

باملسطرة؛ يقاسالهرم كما الكبري العقل يقيس أن الصغري العقل وسع يف كان إذا •
فالعقدة عليه هو ما عىل واألمر أما عليه، السكوت يحسن حل العام فاالنتخاب

حلول. بغري باقية
ِقبَل من بالتعيني العاجزين الكثريين ِقبَل من االختيار تستبدل الديموقراطية •

الفاسدين. القليلني
بأن كالقول الجندي، من أفضل إنسانًا يكون أن ينبغي الضابط بأن القول إن •

األساس. حجر من أفضل يكون أن ينبغي العقد حجر
خرافة، هو فإذا العلم ويهضم سخافة، هي فإذا الفلسفة يهضم األحمق عقل •

الجامعات. تعليم ثَمَّ ومن حذلقة. هو فإذا الفن ويهضم
أول إذن النفاق فليس حقائقهم، عىل آباءهم عرفوا َمن نشأة األطفال أحسن •

اآلباء. واجب
يعلِّم. يقدر ال وَمن يعمل، يقدر َمن •

من ألخطر فإنه علمه من حذار باملذاكرة. الوقت يزجي كسالن مة العالَّ الرجل •
الغباء.

التعقيم. اخرتاع هو عرش التاسع القرن يف ثوري اخرتاع أقوى •
— املورمون طريقة عىل الحديث العرص يف تطبيقه حسب — الزوجات تعدد •
ظله؛ يف واحدة زوجة يجدون ال منحطني رجاٍل جانب من الثورة تحطمه نظام
األوىل الطبقة يف رجل من العرش نصيب ل تفضِّ أن إليها توحي املرأة غريزة إن إذ

الثالثة. الطبقة يف رجل من الكامل النصيب عىل
آخرين. أناس بأيدي يموتون إنهم القانون. ِبيَِد يموتون ال املجرمون •

السماء! يف إلهه وضع الذي اإلنسان من حاذر •
عنها. عزوف بل الرذيلة، عن إحجاًما الفضيلة ليست •
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شنقه. علينا وجب بقدره، يعرفنا أن عظيم رجل استطاع إذا •
املرسات. أَلذُّ إطالًة اآلالِم أَشدُّ •

الكياسة! إال يشء بكل يفديرشفه أنه الَكيِّس(جنتلمان) الرجل يف ظ التحفُّ أخطر •
يحكمها. أن يستطيع ال عقل كل تستعبد فالحكمة ضاع، الحكمة إىل أصغى َمن •

السكوت. عىل الخزي تواطؤ هي اللياقة •
يجربوا. ألن استعدادهم بمقدار بل يجربونه، ما بمقدار الناس يعقل ال •

بسوئها. ال املقاصد بحسن مرصوفة جهنم •
يتحداه. ما ثمة يكن لم إن سخف الحياة حق •

يقول تَُراه ماذا حسن! هذا وقال: إليها نظر الدنيا خلق حني «يهواه» إن لنا: قيل •
اآلن؟

محتال. األربعني فوق إنسان كل •
باآلخرين. التضحية لنا تزيِّن بالنفس التضحية •

تغتفر أن لَك يَدَُع وال لك يغتفر ال إنه صفعتك. يردُّ ال الذي الرجل من حذار •
لنفسك.

النكسة أوقات ويف مجراها، يف تجري الدنيا ألن الرشفاء؛ ينجح التقدم أوقات يف •
الحارض. بالنجاح اإلعجاب من الدنيا تخلو ال ثَمَّ ومن بعينه، للسبب األوغاد ينجح
ال َمن مع لكتف كتًفا يعيش أن األمر به ينتهي الدنيا له تصلح ال الذي امُلصِلح •

لها. يصلحون
السرتقاقك كراهتك بني وال للقتال، وكراهتك للهزيمة كراهتك بني تخلط ال •
إن للفاقة. وكراهتك الغنى يف جارك لزيادة كراهتك بني وال ، للرِّقِّ وكراهتك

الكراهية. هذه يف لك رشكاء والحسود واملتمرد الجبان
همومه. زادت حاجته عىل اإلنسان ثروة ازدادت كلما •

بأمره. أحد يعمل وال يعبدونه كلهم كاإلله؛ الغبية األمة يف العبقرية •
األصيل. الالعب فضيلة ال املتفرج فضيلة املنصف اللعب حب •

يوفِّق أن يحاول املعقول غري والرجل العالم، وبني نفسه بني ق يوفِّ املعقول الرجل •
املعقولني. بغري مرهونًا العالم يف كله التقدم كان ثَمَّ ومن ونفسه، العالم بني
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